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MikoJaj Lenin (Wladimir Iljicz Uljanow)



OD WYDAWC6W.

Dnia 21-go Stycznia, 1924 roku Klasa Robotni-

cza calego swiata, a w szczeg61nosci Rosja Robo-

tnikow i Chlop6w poniosla niepowetowan% strat§,

w dniu tym zmarl MIKOLAJ LENIN, WoDZ mi§-

dzyHarodowego proletarjatu, zalo&yciel Mi§dzyna-

rod6wki Komunistycznej i pierwszy premier Rosji

Sowfeckiej.

Po Karolu Marksie, Mikolaj Lenin byi najwy-

bitniejszym Wodzem jakiego proletariat czci. K.

Marks byl pierwszym, kt6ry przez sw^ teorj? uza-

sadnil naukowo Socjalizm, wykazal cal$ niedorze-

czno§6 ustroju kapitalistycznego. Lenin byi tym,

kt6ren po raz pierwszy wykazal sluszne strony

marksizmu za^tosowanego w praktyce. Trzeba

bylo tak pot§znego umyslu, takiej odwagi czynu,

takiego zrozumienia rewolucyjiiego marksizmu ja-

ki posiadai Lenin, by poprowadzic klas§ robotnicz^

do zwyci§stwa, jak to uczynil Lenin w Rosyi 7-go

Listopada, 1917 roku, trzeba bylo takiego Wodza
jakim byl Lenin, ze mimo blokady i kontrrewolu-

cji wewn^trz i na zewn^trz, glodu i innych trudno-

sci, Rewolucja Listopadowa nie zostala zwyci§zon$

i pierwsza Sowiecka Republika nie zostala zgriie-

con$. Trzeba bylo takiego bystrego umyslu i twar-

dej woli jak§ posiadai Lenin, by nawet w ch^ili po-

w^tpiewania jego najbli&szych <przyjaci61 i zwolen-

nik6w, wyczuc odpowiednig, chwil§ i przeprowadzi6

zwyci§zko Przewr6t Listopadowy.



Lenin oddat nieocenione ushigi klasie robotni-
czej catego swiata, to tez okryta zalob$ klasa robo-
tnicza w najbardziej odleglych zak^tkach calego
swiata uczcila pami§c swego Wodza Towarzysza
Lenina.

Robotnicy polscy w.Ameryce, zorganizowani w
Polskg, Sekcj? Robotniczej Partji Ameryki, przyl%-
czajg, si§ do ogolnego uczczenia pami§ci zmarlego
Wodza i wraz z robotnikami innych narodowoSci
i Kraj6w przyrzekaj§ pojsc drog$ wskazang, przez
Wielkiego Wodza, kt6ra doprowadzi klas§ pracu-
j^c^ do zwycigztwa.

Lenin nie £yje, lecz czyny jego i nauka jego
zyc b§d$ wiecznie i niby pochodnia b§da oswiecac
cierniow^ drog§, po kt6rej kroczy do ostatecznego
zwyci§ztwa klasa robotnicza.

Niema jeszcze pisarza, ktory by zdolal nalezyr
cie uj$c i opisac zycie i czyny tego wielkiego Wo-
dza. Znajdzie si? moze w ( przyszlosci. Zdajemy
sobie spraw§ z tego, ze niniejsza ksi^zka nie daje
wyczerpuj^cego materjaiu, kt6ryjpowinien si§ znaj-
dowac w opisie zyciorysu i pracy Towarzysza Le-
nina. M6wi$c slowami autora niniejszej ksi^zki:
"Uwaiam, zem nie wyrazii nawet w dziesi^tej cz§-
sci tego, cbbym mogl i co powiniennem powiedziec
o zyciu i dzialalnosci Towarzysza Lenina," chcemy
jednak wydanigm tej ksi^zki, napisanej przez jed-
nego z najblizej stoj^cych Towarzysza Lenina dac
moznosc choc w cz§sci zapoznac si§ polskim robot-
nikom z historic tego Wielkiego Czlowieka. Z dru-
giej zas strony, uwazamy, ze wydanie tej ksigzki
h§dzie, ze strony naszej, najlepszym wysilkiem w
kierunku nalezytego uczczenia pamigci Towarzysza
Lenina. .

Choc ksi^zka ta jest napisan^ jeszcze lat pi§c
przed smierci% Towarzysza Lenina, obejmuje ona
sobg, prawie najwazniejsze momenty z zycia i dzia-

lalnosci Jego i tym samem da moznosc czytelniko-

wi zapoznania si§ z zyciorysem w streszczeniu do-

k^d nie ukaze si§ wyczerpuj^cy i tresciwy opis dzia-

lalnosci i czyn6w naszego Niezapomnianego Wodza.

Centralne Biuro Polskiej Sekcji

Robotniczej Partji Ameryki-

Chicago, 111., 28-go Stycznia, 1924.
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IN MEMORIAM.
Obnazmy glowy;
W £aIobny dzwon nam dzisiaj bid
Bo smierc przerwala zycia nid
Wodza naszego. LENIN ZMAKL!
Pr62ine dzis raowy.
Niech jeno dzwonu glosny j-§k

Oddzwi§kiem b§dzie naszych m§k,
B61u, co w serce nam si§ wdarL

Zmarl Lenin! W6dz nam zmari!'

, * * *

Ludu Roboczy,
Chodz Izy si§ cisn^, otrzec je

Tobie testament Lenin sle

Trza spelnid jego wole!
Osuszyc oczy!
Nad truxnna wodza przysi^dz wraz

:

"Kapital nie zwyci§zy nas!"
Na walki wr6cim pole,

* * *

Wodzu, tys w grobie,

Pogr^zon ipisz we wiecznym §nie,

Sztandar czerwony okryl ci§,

Blyska w promieniach slonca.

Przysi§gniem tobie :— Tys wytkn^i drog§, szlakiem tym
Na b6j smiertelny z wrogiem zlym
Pojdziemy... az do kofica.

* *

Zegnaj nam wodzu !

Nie wiele juz uplynie lat

Gdy w r?kach naszych b§dzie swiat,
Wdwczas tw6j pomnik stanie!

$

Zegnaj nam wodzu!
Tys dla nas CZYN, nie tylko myt:
Do boju wi§c, jui widae ,swit—
Komunizmu zaranie.

E. KonstantynowicZ;,
dnia 22-go Stycznia, 1924 r.



WST^PNE StOWO.

* Niniejsza broskmra jest stenograficznem spra-

wozdaniem przemowy mojej na zebraniu Petro

gradzkiego Sowietu w dniu 6-^0 w^zesii^J^lg^ro*
ku. Towarzysze uporczywie domagalisi§ odemnie

publikacji tej mowy w formie broszury, aby jak

najszersze kola robotnik6w i chlopdw mialy spo-

sobnosc zapoznania si§ z biografi% Towarzysza

Lenina.

N&turalnie, ze moja mowa podaje tylko bardzo

kr6tki szkic zycia i praey Towarzysza Lenina, Za-

miarem moim bylo powi§kszyc i poprawic sprawo-

zdanie, jednakze nawal pracy nie pozwolil mi na-

wet uwaznie skorygowac notatki stenografisty/

Uwazam,.zem nie wyrazil nawet w dziewi%tej cz§-

sci tego, cobym mogl i cq powinienem pbwiedzie6

0 zyciu i dzialalnosci Towarzysza Lenina.

Niniejsza broszura jest zaledwie slabym za-

cz^tkiem biografji Towarzysza Lenina, kt6ra jesz-

cze nie jest spisan^. Wi§kszych pretensji broszu-

ra ta niema.

Petrogradzki Sowiet uchwalil wydac j$ r6wno-

czesnie w j§zykach francuskim, niemieckim i an-

gielskim.

Jedyne co pozostaje, to przeprosic Towarzysza

Lenina za smialo&c wypowiedzenia publiczjaie

spraw, co do ktorych on bylby wolal publicznbsci

nie wtajemniczac. Klasa robotnicza jednakze po-

winna wiedziec coS z zycia jej uznanego przyw6dcy.

, G, Z.
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2YCIORYS I DZIALALNOSC
MIKOLAJA LENINA

Przez G. ZINOWIEWA.

Towarzysze! Ubiegly tydzien nazwac mozna
tygodniem Lenina. .S$dz§, ze mog§ powiedzied bez

przesady, ze kazdy uczciwy robotnik w Petrogra-

dzie, w calej Europie, rzeczywiscie nawet W calym

swiecie, o ile siyszal o zamachu na zycie Towarzy-

.

sza Lenina, zywii tylko jedn$ nadziej§ w tych osta-

tnich dniach, a mianowicie czy tez zraniony w6dz
Mi§dzynarodowego^ Komunizmu wyzdrowieje? A
ja, towarzysze, szczesliwym sie czuj§, ze mog§ Warn
doniesd dzisiaj, iz nareszcie pbecnie mozemy liczyc

na calkowite wyzdrowienie Towarzysza Lenina.

(Burzliwe oklaski.)

Towarzysze w moim r§ku mam oto telegram pi-

sany juz w!asnor§cznie przez Towarzysza Lenina.

(Burza oklask6w.)

Telegram ten nadariy zostal dzis o godzinie

1:10 rano w Kremlinie. To widocznie jest pierw-

szy telegram Tow. Lenina od kiedy zaez^l wracac

do zdrowia. Tow. Lenin daje nam pewne urz§dowe

instrukcje i konczy telegram nast§puj4cemy slowy:

"Sprawy na froiicie id$ dobrze, nie w$tpi§ wcale,

ze p6jd$ one jeszcze lepiej." (Oklaski.) Wobec
tego, towarzysze, jedx*o jest pewne, ze Tow. I*enin

zyc b§dzie (oklaski, owacja) na przek6r wrog6w
Komunizmu i na radosc komunistycznego proleta-

rjatu.

Towarzysze ! Nie ulega w^tpliwosci, ze na tej

hali nie ma ani jednej jednostki, kt6ra nie wie kirn



Lenin jest. Kazdy robotnik slyszal o Leninie i wio,

ze jest on gigantyczng, postaci^ w historji ruchu ro-

botniczego calego swiata. Kazdy tak przywykl do
slowa "Lenin/' ze nie zastanawia si§ wcale co on
zdzialal dla mi?dzynarodowego jak i rosyjskiego

ruchu robotniczego. Kazdy proletarjusz wie, ze

Lenin jest wodzem, ze Lenin jest apostolem swia-

towego Komunizmu. (Oklaski.) S^dz? jednak, ze

najlepiej oka&emy czesc naszemu nauczycielowi i

wodzowi, jesli dzisiaj uslyszycie krotk^ biografie

Towarzysza Lenina z ust czlowieka, kt6ry mial
zaszczyt pracowac wspdlnie z Tow. Leninem przez
przeszlo lat dziesi?c. Dzisiejsza okazja nadaje si?

doskonale do tego, by w kr6tkosci zaznajomic mlod-
szych przyjaciol i staryeh towarzyszy, ktorzy nie

mieli sposobnosci zapoznac si? blizej z dzialalnos-

ci$ Tow. Lenina, z jego zyciem i pracg,. (Liczne glo-

sy: Mowcie! M6wcie!)

* * #
/

Wlodzimierz Iljicz Lenin-Uljanow rna dzis 48

lat wieku. Urodzil si? w.roku 1870 w dniu 10-go

kwietnia w Simbirsku. Z tych 48 lat zycia, Tow,
Lenin poswi?cil blisko 30 lat dla sprawy wolnosci.

Ojciec Tow. Lenina^urod^£nigL^hl°Pj byl d^
rektorem szk61 elementarnych w prowinojach Woi-
gi l cieszyi si? wielk$ popularnoscig- wsr6d nauczy-
cieli wsi i miasteczek swego okr?gu.

Matk? Tow. Lenina znalem osobiscie. Zinar-

la ona w r. 1913. Aleksander III skazal by! na
$traceni.e jej najstarszego syna Aleksandra Uljano-

Wa. Od owego czasu ona calq, jej tkliwosc mat-
ezyn% miala tylko dla Vladimira Iljicza. A Tow.
Lenin wzamian otaczal sw% zbolalg, matk? niezmier-

mildsci^. synowsk^..

£yj$c na wygn&niu, przesladowany przez ca-

rat, Tow; Lenin cz?s|p odrywal si? od najpilniej-

szej pracy, by odwiedzic swa matk? w Szwecji i

tam rozjasnic ostatnie dnie jej zycia.

Opusciwszy Masyczne "gimnazjum," Lenin

wst^pil na wydzial praw na Uniwersytecie w Ka-

zaniu. Uniwersytety stolic byly zamkni?te dla nie-

go, jako brata straconego terorysty. Jednakze po-

zostal on studentem praw przez kr6tki tylko czas.

Po jednym zaledwie miesi^cu zostal wydalony z&

udzial w ruchu rewolucyjnym student6w. Dopiero

po uplywie czterech lat m6gl on byl przyst$pi6 do

swoich ojgtatecz^^

Ale karjera prawnika nie oddzialywala na

Tow. Lenina korzystnie. Vladimir Iljicz zawsze
bardzd zartobliwie si? wyrazal o swej kilkodniowej

§ . praktyce "praw" przed s^dem. Zamilowanie Tow.
EC ^ Lenina ci$gn?lo go w zupeJnie inne atrony—do pra-

£g t£ cv w ruchu rewolucyjnym.

^ *, * *

D O ;gf
'gJ Z q Tow. Lenin stoi niejako na granicy mi?dzy sta-

02 SE m r^ sz^01^ ludowych rewolucjonist6w a now§ szkol%

3 © O rewolucyjnych Marksist6w. Tow. Lenin sam bral

°® udzial w stowarzyszeniach ludowc6w-student6w,

ale nawet juz w6wczas stal on jedn^ noga w obozie

Marksist6w.

Jednakze Vladimir Iljicz zwiazany byl wezla-

mi krwi z wezesn^ generacj^, rewolucyjnych tero-

ryst6w, tych slawetnych bojownik6wr kt6rych imio-

na do dzi§ swiecl| jak gwiazdy lgni^ce—bo oni zwal-

czali i zabijali nie przyjaci61 ludu, jak to czyni$ n§-

dznicy z Prawicy Socjal Rewolucjonist6w, ale tyra-

n6w i ciemi§isc6w ludu. Vladimir Iljicz spokrew-
" niony jest z tym rodem bojownik6w. On zwiazany
jest z nimi przez swego brata Aleksandra XJljano-

wa, kt6ry byl jednym z gl6wnych zalozycieli Naro-

dnej Woli i kt6rego rz^d carski powiesil za to w
roku 1887.

— 17 -c



Tow- Lenin sam nigdy nie byl czlonkiem tej

partji. Ale zawsze wpajal on w nas najwi§kszy

szacunek dla tej gromadki swietnych bojownik6w
rewolucyjnych, tej pierwszej generacji ludowcow-

rewolucjonist6w. Od czasu kiedy Lenin swiadom^
rozpocz%l dzialalnosc polityczn^, nigdy nie podzie-

lal teorji ludowcow. Jego wyst^pienia przeciwko

rewolucyjnym ludowcoin byly zacz^tkiem jego sla-

wy. Byl" on antytez^ Michajlowskiego. Okryl on

si§ slaw$ jako socjalista wlasnie przez zwalczanie

ludowcdw. Lecz nikt nie szanowal tych pierwszych

bojownik6w przeciw caratowi tak gl§boko jak Vla-

dimir Iljicz.

W oczach Tow, Lenina tacy dzialaeze jak 2e~

ljabow i Zofja Perowskaja stali na wyzynach uwiel-

bienia—byli to ludzie, kt6rzy wznieSli sztandar

buntu przeciw carowi i zwalczali carat bomba i re-

wolwerem w latach siedemdziesi^tych i osmdzie-

si^tych, kiedy Rosja byla wi§zieniem narodow, kie-

dy kazdy przyjaciel wolnosci zyl w terorze, kiedy

robotnicy Rosji dopiero co zaczynali grupowac sie

w odr§bn$ klase. Vladimir Hjiez rozumial dobrze

jak . niezmiern^ byla zasluga pierwszych glosicieli

rosyjskiej rewolucji.

I Tow. Lenin nie porzucil tegd dziedzictwa.

M6wil on: to dziedzictwo nalezy si? nam i tylko

nam. Naszem zadaniem jest prowadzic dalej robo-

ts rozpocz§t$ przez £eljabowa. 2eljabow, stan^w-

szy po-stronie klasy robotniczej i ppdni6slszy kwe-
stj§ socjalnej rewolucji, byl w istocie Bolszewi-

kiem; Komunist$, Aby dalej prowadzid prac? 2e-

Ijabowa w odmiennych warunkach spolecznych,

musimy stac si§ rewolucyjnymi Marksistami; musi-

my dzialad w jednosci z klas^ robotnicz^, jedyn§ *

klas$ rewolucyjn% naszych czas6w; klas^, kt^ra

aby zdobyc wolnosd dla siebie musi swiat caly wy-
zwolid.

— 18—

Vladimir Iljicz szczeg61riie miiowal i dumnym
byl z postaci pierwszego wielkiego wodza klasy ro-

botniczej, ciesli Szczepana Chalturina. Lenin nie

znal go osobiscie, tylko z opowiadan i kshizek tak

samo jak my wszyscy go znamy. Wy znacie zycio-

rys tego nadzwyczajnego geniusza proletarjackie-

go, kt6ry nietylko wysadzil Zimowy Palac ale osi$-

gn^l cos wi§kszego—on pierwszy rozpocz^l walk?

przeciw caratowi w imi? klasy robotniczej. Tow.

Lenin bywalo wyrazal si§ : Gdy miec b§dziemy set-

ki takich proletarjuszy jak Chalturin, gdy oni wy-

st§pywad b§d$ nie jako jedno&tki z rewolwerem i

bomb$ przeciw tym lub owym ciemi^zcom, ale sta-

n$ na czele mr^cych mas roboczych—wtedy b?dzie-

my niezwyci^zeni; wtedy wybije godzina smierci

caratu i Swiatowej burzuazji.

Tow. Lenin zawsze okazywal wiele uczucia dla

proletarjuszy, Tct6rzjrw jakikolwiek spos6b przyczy-

czynili si§ dla sprawy, Iwan Wasiljewicz Babuszkin

byl jednym z tych bojownikow, kt6rego Lenin zaw-

sze miiowal i cenil. Z nim Lenin rozpocz^l wsp61n$

prac? zalozenia pierwszych organizacji robotniczo-

klasowych w Petrggradzie. Razem oni prowadzili

pierwsze strajki robotnicze, razem wsp61dzialali w
organizowaniu "Iskry." Ten towarzysz bral wybitny

udzial w rewolucji 1905 roku i tylko przez przypa-

dek Vladimir Iljicz dowiedzial si§ w 1907 roku od

przyjaciol wsr6d zeslannik6w syberyjskich, ze Ba-

buszkin zostal rozstrzelany przez gen. Rennenkam-
pfa w Syberji.

L V. Babuszkin i Szelgunof, kt6ry jeszcze zyje

i znany jest wsr6d proletarjatu Petrogradu (on te-

raz oslepl)—cieszyli si§ uznaniem Tow. Lenina, kto-

ry ich zawsze stawial nam za
,
wz6r, za prawdzi-

wych wodz6w jutrzni robotniczej rewolucji,

Pierwszy okres dzialalnosci Tow'. Lenina, tak

jak wielu innych rewoluejonist6w ze szereg6w inte-

— 19—



ligencji, rozegral si§ w kolach studenckich. Gdy
Tow, Lenin zostal wydalony z Uniwersytetu Kazan-

skiego udal on si§ do Petrogradu. Opowiadal on

nam, jak zaraziwszy si§ filozofj^ Marksa jeszcze

na Samarze, chodzil on po ulicach Petrogradu po-

szukuj^c Marksisty. Vivos voco! Ale "r6d" Mar-

ksist6w byl w6wczas jeszcze bardzo nieliczny. W
Petrogradzie Marksist6w nie bylo, nawet gdyby byl

szukal tychze za dnia z pochodni^ w r§ku. Ludow-
cy mieli monopol wsr6d inteligencji; a klasa robot-

nicza dopiero zacz§la przecierac oczy ze snu po-

litycznego zycia.

I tak ten mlody Tow. Lenin w przeci^gu jedne-

go lub dwoch lat stwarza pierwsze organizacje ro-

botnicze i grupuje okolo siebie pierwszych intelek-

tualnych Marksist6w. Wkr6tce potem Lenin znaj-

duje si§ na arenie literackiej, gdzie mierzy szable

ze starym wodzem Ludowc6w, N. K. Michajlow-

skim.

Lenin (pod pseudonimem Iljin) wydaje sze-

reg swietnych artyku!6w ekonomicznych, kt6re na-

tychmiast czynig. go slawnym. I natychmiast zau-

wazyc si? daje alarm w szeregach inteligencji lu-

dowcow. Maly staw burzuazji zostal zamacony
przez cos pot§znego. Ruch wody w stawie si? za-

czyna. Nowa postac zjawila si? na horyzoncie.

Ktos w ruch wprawia st?chle powietrze i przewiew
nowosci, Swiezosci daje si? odczud. Tow. Lenin

wraz z innyxni zwolennikami Marksa i robotnikami,

kt6rych. nadmienilem, buduje "Zwi^zek Dla Walki

o Wyzwolenie Pracy" w Petrogradzie. W jego rece

ta organizacja oddala kierownictwo pierwszych

strajk6w robotniczej klasy i on ulo&yl pierwsze eko-

nomiczne z^dania robotnik6w Petrogradu, kt6re od-

bil na maszynce hektograficznej w formie rozrzu-

tek. W tym czasie tez Lenin napisal swsj, pierwsze

bro8zur§ "O Karach"—. obecnie juz zapomnian^,

— 20—

ktora jednak jest wspanialym okazem popularyzo-

wania Marksizmu.

W owym czasie najlepszym sposobem propa-

gandy bylo: agitacja przeciw systemowi odtnjcania

kar od zarobk6w, by przez to wywolywad konflikty

ekonomiczne nadaj^c kazdemu strajkowi ekenomi-

cznemu charakter polityczny. Vladimir Iljicz

oddal si? tej pracy z cal$ werw§ swej na-

mi?tnej natury. Dnie i noce cale sp?dzal w
wrogo, Czas byl niedalekim kiedy ludowcy spalili

pierwsze marksowskie prace Plechanowa, na kto-

rych Lenin si? ksztalcil.

Tow. Lenin odkryl nowg, drog?. Przez cafcj

dzialalnosd Lenina widzimy go ci^gle jako wprowa-

dzaj^cego nowe kierunki w zyciu spolecznym i po-

litycznym; zawsze id%c przeciw pr^dowi. Tak i

owczas w Petrogradzie stworzyl on nowy kierunek,

zgrupowal pierwsze grupy ruchu klasowo robotni-

czego, z kt6rych p6£niej wylonilosi? wielu przy-

w6dc6w dzisiejszej rewolucjL

Cz?sto spotykamy si? obecnie z wypadkami,

kiedy gdzies z dalekiej Syberji lub z Uralu przyby-

waj$ robotnicy na Kongres Sowiet6w lub do Rady

Komisarjatu Ludowego, kt6rzy teraz s§ prowody-

rami miejscowego ruchu; Podchodz^ oni do Tow.

Lenina i zaczynaj^ przywolywa6 do pami?ci zda-

rzenia z tych lat dziewi?cdziesi$tych : "Czy pa-

mi§tacie jak w tym i tym roku tarn i tarn przepro-

wadzilismy agitacjg za gor^c^ wod^ do herbaty,

lub zorganizowali taki a taki strajk?" Tow. Lenin

nie zawsze ich sobie przypomina; tylu ludzi prze-

szlo obok niego w jego zyciu. Ale oni wszyscy pa-

mi§taj% jego. Oni wiedz^, ze on^byl ich nauczycie-

lem, pierwszym, ktory wpoil zasady Komunizmu w
ich umysly. Wiedz^ oni, ±e on byl ich prawdziwym

przyjacielem i przywtfdc^.
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Frzy koncu dziewi?cdziesi?ciolecia Tow. Lenin
po dlugiem wigzieniu musial wyjechac zagrariic?.

Tarn rozwinijl ogromnjj, dzialalnosc naukow^ i lite-

rack^. Tom napisai on pewne dziela, z kt6rych
przytocz? tylko dwa. Pierwszem byla mala bro-

szura: "Zadania Rosyjskiej Socjal-Demokracji."

Dzis rzadko kto czyta t? broszur?. Jednakze jest

to mistrzowskie dzielo wykazuj^ce rol?, jakg, ruch
socjalistyczny odgrywal w ekonqmicznie zacofa-

nym kraju. W owym czasie nikt jeszcze nie roz-

strzygl byl kwestji co do l^cznoSci walki politycznej

przeciw caratowi, a ekonomicznej walki proletarju-

szy przeciw burzuazji.

Dzisiaj, towarzysze, to wszystko wydaje si?

tak proste i jasne jak abecadlo. Ale w owych
dniach sprawa ta byla bardzo m?tna. Slawetni "E-
konomisci," poprzedniey naszych m?czennik6w,
twierdzili, by zostawic polityczng, walk? liberalnej

burzuazji, a robotnicy by zaj?li si? walk^ o zdoby-
cie licznych gtfoszy. Tow. Lenin id^c w slady zmar-
lego Plechanowa (tu mog? zaznaczyc, ze on bardzo
wiele zasacj. wzi^l od Plechanowa) napisai mi-

strzowsk^ tez? o siiach walcz^cych o kontrol? ru-

chu w Rosji. Lenin twierdzil, zenie wolno nam.od- \
lozyd organizowanie partji robotniczych w Rosji do
czasu, kiedy zdobedziemy polityczn^ wolnosc. Nie
na to stoimy o sto lat wstecz poza Europe, by oci$-

gac si? z organizacj^ partji robotniczych az do cza-

su, gdy nasza burzuazja dorwie si? do wladzy. Te-
raz, m6wil on, jest najlepszy czas zorganizowac taj-

ne, niezalezne partje socjalistyczno-robotnicze, by
zwalczac r6wnoczesnie carat i burzuazj?.

R?kopis tej broszury przedostal si? przez gra-

nic? do grupy "Wyzwolenie Pracy." W Szwajcarji
w6wczas pracowala grupa zlozona z Plechanowa,
Akselroda i Zasulicza, pierwszych zalozycieli So-

cjal-Demokracji w Rosji. 2yli oni zagranic^ w6w-
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czas juz lat 15. Ta broszura Lenina byla dla nich

pierwszym zwiastunem nadchodz^eej .wiosny. Pa-

wel Akselrod, wprost si? zachwycal t$ broszury.

Qn wyrazil si? w6wczas w gronie swych przyjaci61,

ze nowa pot?i;na sila zjawila si? w szeregach Socjal-

Demokracji, nowa gwiazda o niezmiernych rozmia-

rach. Akselrod napisai wst?pne slowo do broszury

Lenina, w kt6rej nie m6gl znaleic dose s!6w po-

chwaly dla Lenina. M6wil on, ze poraz pierwszy

od czasu Plechanowa zjawil si? w6dz, praktyczny

znawca ruchu robotniczego, ze Lenin byl sil^, dla

kt6rej otwarta jest wspaniala przyszlosc. I musi-

my przyznac, ze w tym wypadku Akselrod mial

slusznosc.

Na wygnaniu tez Tow. Lenin napisai wielkie

naukowe dzielo "Rozw6j Kapitalizmu w Rosji";

ksi%zka ta w wielkim stopniu stala si? nierozdziel-

n$ towarzyszk^ kazdego robotnika. W tej ksi^zce

Tow. Lenin zalatwil si? z ludowcami, kt6rzy wow-
czas kontrolowali umysly naszej inteligencji. W
spos6b niezwykle dobitny wykazal, ±e Plechanow

mial slusznoSc, gdy twierdzil, i± Rosja tei nie uni-

knie okresu kapitalizmu. Przez cyfry statystyki

wykazal, ze od lat dziewi§cdziesi^tyc-h kraj nasz

wszedl na tory kapitalizmu. Podal gl§bok^ i scisl^

analiz§ rozwoju rolnictwa w Rosji i wtargni§cia si?

do nas kapitalizmu. Za pomoc^ cyfr zanalizowal

on cal$ sytuacj? w miastach i po wsiach i na podsta-

wie tych cyfr przeprowadzil dowody dotycz^ce za-

dan i kwestji klasy robotniczej.

Profesorowie burzuazji przyznali, ze to dzielo

Lenina jest wielk$ prac^ naukow^. Ja sam jstko

student Nauk Spolecznych w szkole profesora Ko-

walewskiego w Paryzu, slyszalem z ust tegojz prof

.

Maksyma Kowalewskiego naj^i§ksz^ mow? po-

chwalnft dla Vladimira Iljicza z jego punktu widze-

nia. On m6wil: "Jakizie doskonalym profesorem
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Lenin m6gl byl byd!" To z ust prof. Kowalewksie-
go bylo najwy£;sz% pdchwal^. Tak! z Tow* Lenina
m6glby byl byd doskonaly profesor, ale z niego stat

si§ w6dz Komuny robotniczej, a to, jest czems wi§k~
szem, niz najbardziej zdolny ze zdolnych profeso-

r6w. (Oklaski.)

W tym samym okresie wygnania i w przede-

dniu wyjazdu zagranicg, Tow. Lenin rozpoczal in-

n$ jeszcze walk? na innym froncie. Walcz^c z jed-

nej strony przeciw ludowcom w osobie Michajlow-
skiego i innych, on dwczas rozpoczal tez walk§-

przeciw t. zw. "legalnym" Marksistom. Na czele

tych stali P. Struve, Tugan-Baranowski i inni obec-

nie przywddcy konter-rewolucyjnej burzuazji.

Ruch ten mial gI§bok^ podstaw§ spoleczna. Libe-

rali z owych czasdw szukali warstwy spolecznej, na
kt6rej mogliby si§ oprzed w swej walce przeciw ca-

ratowi dla dobra burzuazji. I widzieli, ze poza kla-

s$ robotniczg,' nie bylo zadnej. Widzieli, ze ludow-
cy z przestarzalymi "teorjami" twierdz^eemi, ze

nigdy nie b§dziemy mieli kapitalizmu, nie mieli ra-

cji. Wi§c zacz§li kokietowad^z Marksizmem, po-

zbawiaj%c go rewolucyjnego ducha, by go zamie-

nid w "legalny" Marksizm.

W walce przeciw ludowcom, legalni Marksisci

przez pewien ezas byli naszymi aljantami. Tak
jak my, oni te± zwalczali Michajlowskiego. Przez

pewien czas nawet zl^czeni bylismy w jeden blok.

Lecz bystre* ucho Tow. Lenina juzi wdwczas odczu-

lo falszywe nuty w pierwszych artykulach p. Stru-

wego i Spki. Lenin natychmiast oswiadczyl, ze ci

nasi aljanci ewentualnie nas zdradz^.

Godnym uwagi jest spos6b w jaki Tow. Lenin
zdarl mask§ ze znanej ksi%£ki P. Struwego "Kryty^

czne Uwagi." Przez dlugi czas uwazano Struwego
za . socjal-demokrat§. Oglosil on byl sensacyjn^

ksn|zk§ przeciw Miehajlowskiemu pod tytulem

:
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"Krytyczne Uwagi." T§ ksi^zki skrytykowaliTle-

chanow i Lrenin. Plechanow skrytykowal j$ w spo-

s6b swietny akademika-literata ; Lenin zn6w kryty-

kowal jq, inaczej. Ja czuj§ i wiem, pisal Lenin, 2e

za rok lub dwa Struwe porzuci nas i zdradzi nas dla

burzuazji. Ksi^zka Struwego miala to zdanie na

zakonczeniu: "Przyznajmy nasz brak kultury i

wst^pmy w uslugi kapitalizmu jako terminatorzy."

Nad temi slowami trzeba si§ namysled, m6wil Lenin.

Uwazajmy, czy ten Struwe nie skonczy nie jako ter-

minator kapitalizmu, ale w sluzbie kapitalist6w. I

chod Struwe byl towarzyszem Lenina i oddawal cen-

ne uslugi jemu i Socjal-Demokracji, Vladimir Ijlicz

jak tylko poczul falszyw^ nut§ ze strony Struwego

natychmafct bil w alarm. Rozpocz^l walk§ przeciw

Struvemu i pod pseudonimem Tulin napisal artykul,

kt6ry zostal spalony przez cenzora. W tym arty-

kule zanalizowal on Struvego doszcz§tnie i wyka-

zal, ze pan Piotr Struve, moze sam tego nie odezu-

wal, i mial si§ za prawdziwego czlonka ruchu robo-

tniczego, jednak w jego modernizmie latwo bylo

odczuc stare nuty burzuazji. Jestes pan ideologie'm

burzuazji (argumentowal Lenin) ; ostatecznie pan

zerwie z klas$ roboczg, i przejdzie do obozu burzu-

azji. Pan sam ponosi win§ tego, bo uwazasfc pan

klas§ robocz^ za srodek, a nie za cel. Jest ona

przydatn^ panu jako sila przeciw caratowi, w -za-

mian za co pan jej nic dac nie chce. Pozw61 pan,

ze my panu nie pozwolimy tego przeprowadzid,

Dotychczas zwalczalismy carat i burzuazj§, a teraz

walczy6 b§dziemy na jeszcze jednym froncie prze-

ciw "legalnym" Marksistom. JesteSmy za prawdzi-

wym rewolucyjnym Marksizmem, a przeciw "legal-

nemu" Marksizmowi. ' -

Tak m6wil Tow. Lenin.
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Tak zakoficzyla si§ praca Tow. Lenina przed

wysylkg, na Sybir i podczas zeslania. W pocz^tkach

dztewi§6dziesi§ciolecia Tow. Lenin opuscil kraj po-

raz pierwszy.

Lenin wyjechal zagranic§ dwukrotnie. Tarn

przezywal on kilka lat. Ja i inni towarzysze dzieli-

li&my z nim jego drugi okres zagranicg,. I gdy my
otuch§ tracili, szczeg61nie w ostatnich czasach pod-

czas wojny (ci z was, co byli zagranicsj wiedz$ ?
co

to znaezy nie slyszed rosyjskiego slowa calymi la-

tarai) Tow. Lenin bywalo mdwil: czemu narzeka-

cie, czyz; jestf to obce wygnanie? Plechanow i Aksel-

rod czuli si§ samotni, gdy przez 25 lat daremnie wy-

gl^dali znaku pierwszych walk rewolucji roboezej.

W istocie Vladimir Iljicz sam ubolewal nawy-
gnaniu, jak lew w klatce. Nie maj^e mozliwoSci zu-

zytkowad sw$ ogromng, energj§ w inny spos6b od-

dal si§ calkowicie zyciu badacza naukowego. On

robil to, co swego czasu Marks byl zrobil. Pi§tnas-

cie godzin d^iennie sp§dzal w bibljotece i nie na

darmo on dzis jest jednym z najwybitniejszyeh

znawc6w Marksa i jedn$ z najbardziej kulturnych

jednostek naszego wieku.

Ale wr6cmy do jego pierwszego pobytu za-

granic^.

W roku 1901 Lenin z grup$ ludzi jak Mairtow,

Potresow i .inni rozpocz^l wydawnictwo pisma

"Xskra." "Xskra" jest historycznem pismem, zl$-

czone w wielkiej mierze z imieniem Lenina. Tak

przyjaciele jak i wrogowie m6wili o "Iskrze" Leni-

na. .
Cz§sto te± tak bylo. Gdziekolwiek Lenin pra-

cowal, czy to w centralnych komitetach czy ostate-

cznie teraz w Radzie Komisarzy Ludu, zawsze te

organizacje znane byly jako 'lenina." Tak "Iskra"

byla Lenina, przez co ona tylko zyskala. (Oklaski.)

Pierwszy wafcny artykul Lenina w Iskrze" nazwany

byl "Gdzie ZaczJ|d." W tym artykule Lenin ogdl-
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nikowo rozwin^l caly program ruchu robotniczego

i rosyjskiej rewolucji. W nim on calkowicie skre-

slil podstawy naszego programu i taktyki rewolu-

cyjnej.

W tym pierwszym artykule Lenina znajdziecie

juz kwintesencj§ Bolszewizmu. Lecz ten artykul

byl tylko zarysem nadzwyczajnego dziela Lenina 1

pod tytulem "Co Robid?"

Wszystkie jego pracy literackie wywolywaly

wrzaw§, nikt nie m6gl pozostad neutralnym^ Mb-

zna go nienawidzied i mozna go kochad, ale nie mo-

zna pozostad bezinteresownym, W dziele "Go Ro-

bid" Lenin rozwinal wszystkie klopotliwe kwestje

!£ owego czasu. I przez dlugie miesi^ce i lata to dzie-

$ H" . lo bylo osrodkiem szalejsjcych pasji, kl6tni i ostate-

Q m ^ cznie doprowadzilo do rozlamu na dwa nieprzejed-

5 m S nane olt)OZy*

5 > * "Iskra" oglosila walk§ na smierd i zycie prze-

DOg ciw t # zw. "EkonomizmowL" Zwalczala ona wszel-

5) < g kie objawy oportunizmu, wl^czaj^e Ekonomizm, t.

C£ E m I przyszly Mienszewizm. Zwalczala ona politycz-

HgO ny brak odpowiedzialnosci Sosjal-Rewolucjonist6w

S 8 i w roku 1902-3 Tow. Lenin juz; przewidzial i do-

kladnie przepowiedzial przyszlosd partji Socjal-

Rewolucyjnej. Pomyslcie! Pi^tnaicie lat przed-

tem, kiedy partja Socjal-Rewolucyjna tylko co si§

zrodzila, kiedy do niej nalezeli znani czlonkowie

upadlej "Narodnej .Woli," kiedy jeszcze nie mie-

li&tny tego ogromnego eksperymentu danego nam

przez rewolucj?—^jak^ byla w6wczas pozycja?
^
W

tym czasie powstaje partja
.

Socjal-Rewolucyjna,

kt6ra twierdzi, ze walczy .o socjalizm, ±e jest bar-

dziej "Lew%" niz "Iskra." I oto powstaje mlody

jeszcze Tow. Lenin i w twarz calego, swiata rzuca

te oto slowa: "rewolucyjni zawadjaki." Lenin o-

swiadczyl : "Wy panowie Socjal-Rewolucjonisci

jestescie- przedstawicielami drobnej buriuazji i nic

wi?cej." (Oklaski.)



Gdy Lenin oswiadczyl, ±e Socjal-Bewolucjoni-

Sci s$ partjg, drobnej burzuazji, sci^gn^l na sw?
glow? grzmoty i blyskawice. Dzis widzicie, ze byla

to przepowiednia jasnowidz^ca. (Oklaski.) Dzi§

wiemy, ze choc Socjal-Rewolucjonisci zw^ si§ so-

cjalistami, oni w istoeie s$ partjg, drobnej burzua-

zji. Tow. Lenin mial slusznosc, gdy si§ tak o nich

wyrazil, ze w najlepszym wypadku' oni tylko re-

wolucyjnymi romantykami, zawadjakami i nic

innego.

Teraz mamy za sob% ogromne doswiadczenie

15 lat, rewolucji 1905 r. i rewolucj? lat 1917-18.

Lecz, zeby przewidziec przyszlosd partji Socjal-Re-

wolucyjnej, by widziec prawd? na tyle lat przed-

teni, na to trzeba dar proroka. Na to trzeba bylo

mie6 rewolucyjn^ intuicj§ Marksowskg,, slowem, na

to trzeba bylo bye Lenin&m. (Oklaski.)

"Iskra" Lenina nietylko prowadzila walk? po-

lityczng,, ale te± wiodla ogromn^ prac§ organizacyj-

n%. "Iskra" zgr^omadzala rozrzucone rozbitki na-

szej partji. W pocz^tkach lat dziewi§6dziesi§ciu

powstala sytuacja kiedy trzeba bylo stworzyc par-

tj§ robotnicz^. Tow. Lenin standi na czele tej prak-

tycznej pracy organizacyjnej i stworzyl komitet or-

ganizacyjny zl^czony z "Iskr§." I Tow. Lenin, na

kt6rego barkach spoczywala praca literacka przy

"Iskrze" i przy czasopismie "Zorza," stal si§ zarow-

no dusz$ komitetu organizacji.

£ona Tow. Lenina, Nadjezdza Konstantyn6w-
na Krupskaja^-Uljanowa, byla sekretark^ "Iskry"

i komitetu organizacyjnego. He nasza partja jej

zawdzi§cza, powinno si§ om6wic osobnp. Tutaj tyl-

ko naznacz§, ze w pracy Tow. Lenina jako organi-

zatorka naszej partji, wiele zaslugi poniosla Nadje-

Ma Kon,&tantynowa. Wszygtka korespoiideneja

nalezala do niej. Przez pewien czas ona prowadzi-

la korespondencj? z cal%.Rosj$.
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Kt6z ze starsziych tajnych robotnik6w nie znal

Nadezdy Konstantynowej ? Dla iluz to radosci^

bylo dostac list od niej? Ktoz z posr6d nas inaczej

o niej mySlal, jak pelen ufnosci i bezgranicznej mi- *

losci ?

Martow w jednej ze swych docinajacych pole-

mik przeciw Leninowi raz nazwal Nadezdig Kon-

stantynow^ "sekretarzem nad-centrum Lenina."

Oaly rosyjski proletariat dumny jest teraz tak ze

swego "nad-centrum" jak i z jego "sekretarza."

Mozolnie, krok za krokiem, Lenin zebral tajn$

organizacj§ i w r. 1903 osi^gn§lismy trzeci zjazd

partyjny. Juz w6wczas ria tym zje^dzie, kiedy

partja nasza byla jeszcze zl^czona, kiedy w jej sze-

regcah byli jeszcze Pleehanow, Zasulicz, Akselrod,

Martow, Potresow i inni, widac bylo jasno od same-

go zacz^tku, ze prawdziwym jej wodzem jest

Lenin.

Cz§sto przedstawiaj^ Tow. Lenina jako chirur-

ga, kt6ry rznie, kraje i nie zaluje wcate jednosci

szeregtfw proletariate Ale gdy na drugim zjez-

dzie okazaly si§ znaki zasadniczego rozlamu, Tow.

Lenin byl tym, ktory staral si§ temu zapobiedz. On
zaiste znal i cenil jednosc ruchii robotniczego.

Lecz ta jednosc musiala bye jednos.cig, we wal-

ce o ,gocjalizm. Ideja Socjalizmu byla dla niego

dro&szsj, ponad wszystko. I tak na drugim zjezdzie,

gdy widzial, ze jego roznice z Martowem, Akselbro-

dem i innymi nie byly drobnostk%; ze pod nowym
sztandarem zacz^l odzywiad stary oportunizm; ten

'

sam "legalny" Marksizm, kt6ry on zwalczal da)v-

niej; ze jego najszczerszy przyjaciel, Martow, ze-

szedl tia manowce; ze Pleehanow, kt6rego on- do o-

wegb czasu wielce cenil, zaczal tracic zasady Mar-

ks^; ze tenze Pleehanow jedn^ nog$ juz byl w o-

bozie oportunizmu; gdy Lenin widzia} to wszystko,

natychmiast zadecydowal t§ kwestj? na stale. Rzekl
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on: "B?d? stal wprawdzie sam, ale rozwin? sztan-

dar rewblucyjnego Marksizmu." I zerwai z Ple-

chanowem.

Ja wowczas bylem zagranic$. Razem z dwo-
ma przyjacidjlmi zapoznalem si? z Plechanoweni.
Bylismy jeszcze bardzo mlodzi, ale z ealego serca

sympatyzowalismy z Leninem. Czytalismy jego

dzieio: "Co Rabic?" i wiedzielismy, ze byla to bi-

blja zwolennikowN "Iskry." Plechanow w naszej

rozmowie probowal osmieszyc Lenina. Mowil on:

"Wy idziecie z nim, ale za kilka tygodni on ze swo-

im kierunkiem zda si? tylko na straszydlo w ogro-

dach. Lenin podni6sl bunt przeciw mnie, Plecha-

nowi, przeciw Zasuliczowi i Deutschowi. Czyz nie

widzicie, ze to walka bardzo nier6wna? Lenin w i-

stocie sam si? pogrzebal % chwil^, gdy zerwai z na-

mi, wodzami, grup$ "Wyzwolenia Pracy"; jego ko-

niec niedaleki." Takie byly argumenty Plechano-
wa i naturalni^ zrobily pewne wrazenie na nas mlo-
dzieniaszk6w. Plechanow, m6wi^c do nas, §ci%gal

mocno swe brwi, a to nas bardzo straszylo. Przy-

szedlszy do Tow. Lenina, dpowiadalismy mu, eo

Plechanow m6wil, a on ze smiechem pocieszal nas:

"B?dziemy walczyc, zobaczymy z kim robotnicy

pojd^" }

"Krok naprzdd a dwa kroki wstecz"— w ten

sposob scharakteryzowal ewolucj? Menszewik6w.
Krok naprz6d przedstawial rozw<5j Ekonomizmu
do Xskryizmu; dwa kroki wstecz—to cofniigcie si?

do "Iegalnego" Marksizmu, kt6ry odzyl z Mxensze-
wizmem. Nie dziw wi?c, ze Tow. Lenin podj^i za-

ci§tg, walk? z t% ehorob^ oportunistyczn^. By prze-

ciwdzialac "Iskrze," kt6ra przeszla w r?ce Miensze-
wik6w, Lenin zalo&yl pierwsze pismo Bolszewiekie

:

"Naprz6d." Z pocz^tku bylo to bardzo malepi-
semko, wydawane za grosze zbierajie zagranic$. •

W owym czasie Mieszewicy mieli pod sw$ kontrola

ogromn^ maszynerj?, caly autorytet Plechanowa i

innych swi?tych, liczne pisma i broszury, jakotez

centr^lny komitet i centralny organ partji. Tow.
Lenin zacz^l bombardowac t? fortec? swa mafc£ ar-

mat$ zwan$ "Naprzod." On tak celnie i dalekonos-

nie strzelal, ze po kr6tkim czasie nie zostalo si? nie

z ci?zkiej artylerji Plechanowa i w r. 1905 widocz-

nem bylo, ze wszystko co bylo zywe w pi'bletarjacie

rosyjskim p6jdzie z Bolszewikami.

W lecie 1905 r. odbyl si? pierwszy zjazd Bol-

szewikow (urz?dowa nazwa byla trzeci zjazd Ro-

syjskiej Socjal-Demokratycznej Partji Pracy) pier-

wsze historyczne zebranie, na kt6rem polozono fun-

dament dzisiejszej Partji Komunistycznej. Na tern

zebraniu Lenin poraz pierwszy zaznaczyl, ze w nad-

chodz^cej rewolucji nie zalozymy burzuazyjnej re-

publiki. Ju& w6wczas omawial on zgnilizn? par-

lamentaryzmu europejsko-socjalistyczno-demokra-

tycznego. Owego czasu juz wyrazil opini?, ze na-

sza rewolucja stac b?dzie na przelomie mi?dzy bur-

zuazyjn?, a socjalistyczn^ rewolucj$.

Ci?zko bylo bye Bolszewikiem w owyfch dniach.

Ci?zyly przeciw nam domowe i mi?dzyriarodowe
warunki. Bebel,.n. p. ceniony przez Lenina jako

genjalny przyw6dca.robotniczy, uzywal kazdej spo-

sobno§ci, by Leninowi wyrzuty czynic za jego wy-
st?pywanie przeciw Plechanowi. Czyz to mozli-

we, zeby Plechanow byl oportunist^? R6wnocze-.
snie Akselrad opowiadal kazdemu kto tyllco chcial

sluchac, ze Lenin byl drugiem wydaniem Neczaje-

wa, i ze w swej wake przeciw "starszym m?zom
stanu" mial na mysli cele ofcobiste. Cala atmosfera
Socjal-Demokratycznej Partji byla wrog$ Bolsze-

wizmowi. *

W przededniu trzeciego zjazdu^ (t. j. pierw-

szego zjazdu Bolszewik6w) Bebel oddal nast?puj^-

e$ przyslug? Mienszewikoin. Gdy zjazd zostal o-
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twarty, on przyslal nam list w imieniu Socjal-Demo-
kracji

1

Niemieckiej tiasit§puj^cej tresci: "Dzieci,

czy nie czas, byscie si§ pogodzili? Ja, Bebel, o-

fiaruj§ si§ Warn i Mieszewikom jako rozjemca. Po-
i*zudcie rozlam. Oddajcie wasze nieporozumienie
pod s^d rozjemczy." List ten adresowany do Leni-

na, Tow: Lenin odczytal na zjezdzie, ktory oswiad-
czyl : "Nadzwyczaj wysoko cenimy tow, Bebla, ale

w sprawie prowadzenia walki w naszym kraju prze-
ciw carowi i burzuazji prosimy o pozwolenie miec
wlasne opinje. Rdwniez pozw61cie nam zalatwid
si§ z Menszewikami w spos6b, na jaki agenci bursu-
azji zasluguj^." Bebel mocno byl zdumiony im-

pertynencj^ naszyeh towarzyszy, ale nic mu nie zo-

stalo do zrobienia lub powiedzeniav
Przytoczylem to zajscie, aby wykazad atmosfe-

r§ rosyjsk$ i mi?dzynarodow$, w jakiej Lenin mu-
sial walczyd na czele w6wczas nieznacznej armji
socjalistycznej rewolucji.

* * *

Lenin odgrywai przewodni^ rol§ juz w rewo-
lucji 1905 r. Na zewn^trz to nie bylo tak jawnem,
jak w obecnej rewolucji. Wiecie zapewne, ze

pierwszy petrogradzki Sowiet Robotniczych Dele-
gatow zalozony zostai w r. 1905 przez Mieszewi-
kow. Jednakze prawie zawsze Sowiet ten kierowal
sig w swej dzialalnosci wskazowkami Bolszewik6w.
Gdy fala zacz§la przybierac i potop wylal wod§ na
brzegi, fobotnicy przekonali si§, ze zakladanie So-
wietow bylo rowiioznaczne z walk4 o wladz§ i tak
klasa robotnicza stala si§ Bolszewikami.

Po klgsce rewolucji, gdy koiitrrewolucja si?
,

rozparioszyla, i my zaczgli rozwazac nasze doswiad-
czenia, Martow i jego przyjaciele usiedli nad wo-
dami Babilonu oplakuj^c kierunek pierwszej rewo-
lucji. Menszewicy musieli wtenczas przyznac, ze
niestety rewolucja poszla 'wedlug zasad Bolszewi-

kow, ze klasa robotnicza poddala si§ ich przyw6dz-

: twu.

i Moskiewska zbrojna insurekcja, choc poniosla

1 kl§sk§, byla przecie apoteoz^ bolszewickiej taktyki

|
podczas rewolucji. PonieSlismy kl§sk§, a Plecha-

now m6gl znalezd tylko slowa nast§puj$ce w swem
i . skrytykowaniu sytu^cji: "Ci ludzie nie powinni

t byli chwycic za bron." Stanowisko Lenina wzgl§-

dem tej insurekcji bylo inne. Dla niego ten zbroj-

ny bunt byl najszlachetniejsz^ kart^ historji rewo-

lucji. Przedewszystkiem zebral on wszelki mate-

I rjal i cyfry dotycz^ce tej afery. On wnikal w zy-

ciorysy kazdego, kto w niej bral udzial i badal ka&-

dy chodby najdrobniejszy szczegdl. Prdbowal wy-

I
wiady z kazdym ekspertem militarnym, kt6ry w
niej bral udzial. On zaprosil wszystkich, co brali

!
udzial, by wyjasnili klasie- robotniczej i calemu

swiatu metody przygotowawcze buntu i przyczyny

j

kl§ski. Bo Lenin poj§l doskonale, ze bunt zbrojny
' w Moskwie byl pierwszem starciem awangardy ze

swiatow^ burzuazj^. On zrozumial znaczenie tej

insurekcji zgnieconej we krwi roboczej, a przecie

. b?d%cej pierwszym wspanialym buntem klasy ro-

botniczej przeciw caratowi i kapitalizmowi w naj-

wsteczniejszym kraju.

Powtarzam, ze Lenin odgrywai kolosaln^ rol§

w rewolucji 1905 r. On wzi^l udzial w zebraniach

Petrogradzkiego Sowietu tylko raz lub dwa razy i

cz§sto opowiadal nam jak on siedzial wysoko na

balkonie> niezauwassony przez nikogo, i obserwo-

wal delegatdw zebranych w hali Wolnego Towarzy-

stwa Ekonomicznego. On byl wdwczas w ukryciu

w Petrogradzie, bo partja zabronila mu pokazywad
si§ za cz§sto. Naszym urzgdowym przedstawicie-

lem w centralnym komitecie Sowietu byl A. A. Bo-

gdanow. Gdysmy si§ dowiedzieli, ze Sowiet b§dzie

aresztowany, zabronilismy Leninowi p6'jsc na osta-
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tnie, historyczne, posiedzenie, by nie narazid go na
aresztowanie. On widziai obrady Sowietu w 1905 \

tylko raz lub dwa razy, a jednak ja przekonany je- f
stem, &e juz wdwczas w umysle swoim widziai on |

pierwszy Parlament Robotniczy zaxnieniony na Pan- I

stwo Sowiet6w. Mozliwe, ze w owych czasach on
juz przewidywal dziefi, kiedy to Pafistwo Sowietdw
si§ zrodzi; kiedy Sowiety, jako rdzefi proletarjac-
kiego Panstwa Socjalistycznego b§d$ jedynym rz$-
dem w kraju.

W dniach pami§tnego r. 1&05 Lenin tlumaczyl,
±e Sowiety nie byly bezowocn$ organizacjg, ktdra
wyrosla wczoraj, by jutro skonac; ze nie byly one
zwykl$ form$ organizacji, podobn$ do unji zawo-
dowych, ale organizacji ktdra otwierala now§, ksi§-
g§ w historji xnigdzynarodowego proletarjatu, w Ki-
storji calej ludzkiej rasy. (Oklaski.)

Nikt nie interesowal si§ wi?cej historj^ Petro-
gradzkiego Sowietu niz Tow. Lenin. Chod formal-
nie bral on udzial w jego.pracy, on rozumial jego
znaczenie lepiej niz my. Tak*wi?c, gdy w r. 1916
podczas wojny my w Szwajcarji dowiedzieli si§, ze
rewolucyjny ruch rozpoczynal si? tu w Petrogra-
dzie i ze nasi towarzysze oglaszali ch§d otjbudowa-
nia Sowietdw, Tow. Lenin pisal w artykulach i li-

stach, 4e zorganizowanie Sowietdw jest wielkiem
haslem i nie wolno bawic sig niem lekkomyslnie.
Wolno tylko to haslo rzucic, gdy robotnicy gotowi
s$ pdjsc az do konca; gotowi zaryzykowad zycie i

oSwiadczyd, ±e chwila zdecydowanej dzialalnosci,
chwila. rewolucji nadeszla. W6wczas i tylko wow-
czas wolno mdwic o Sowietach, gdyi: Sowiety mog$
istnied tylko, jesli robotnicy zagarn$ calkowit% wla-
dz§ w swe r§ce, gdyz Sowiety byly forma proleta-
rjackiego 'panstwa i oznaczaly niepodzielnVwladz?
klasy.robotniczej.

— 36—

Lenin napieral, ze Sowiety nie s% zwyczajmj, or-

ganizacji klasows*, ktdrych zadaniem—wedlug

Mienszewikdw i Socjal-ReWolucjonier6w—bylo wal-

czyd o lepsze warunki robocze w systemie kapit&li-

stycznym. Wedlug niego takie Sowiety z gdry

przeznaczone byly na kl§sk§. W istocie do takiego

celu nie trzeba bylo Sowietdw. Wedlug niego So-

wiet byl organizacji dla zagarni§cia wladzy pafi-

stwowej i przemiany robptnikdw na klas§ rz%dz3c§.

Dlatego on ci%gle powtarzal w roku 1916 do robo-

tnikdw Petrogradu: "Spytajcie si§ siebie samyeh

stokrotnie, czyscie przygotowani, czyscie dosd silni;

ogl^dxrijcie si§ rozwaznie zanim to przedsi§wezmie-

cie. Zorganizowad Sowiety znaczy rozpocz^d wal-

ks do kofica, wypowiedziec burz;uazji wojn§ domo-

w$, znaczy zaczg.d rewolucj? proletarjatu." Tow.

Lenin pozostal wiernym tym pogl^dom.

- 0 * *

Lecz wrocmy si§ troch§. Po roku 1906 nast$-

pil okres stagnacji i czarnej kontrrewolucji. Klasa

rqbotnieza wyci^gala nauk§ z pierwszej rewolucji.

W odppwiedzi na filozofj? Menszewikdw i ich przy-

czyny kl§ski, my podali nasz% wlasn^ filozofj§ re-

wolucji. Umielismy czynid to w naszych "podziem-

nycli" pismach, broszuraclx i rozrzutkaeh. Nie mo-

glismy, jak to czynili Menszewicy, z pozwoleniem

cenzury oglosid pi§d tomdw o tern. W istocie nie

mogli&my byli oglosid lub wydrukowae nawet jed-

nego slowa za pozwoleniem cenzury caratu. Leni-

iia wdwczas przedstawiano jako rodzaj dziwol^ga,

kt6ry
:

nie ma miejsca w szanuj^cem si? towarzy-

stwie.

Nam Bokzewikom nie wolno bylo si§ pokazy-

wad w "legalnej" literaturze. MogliSmy drukowad

tylko zapomoc? wolnej prasy zagranici.

: Menszewicy w owym czasie krytykowali cal?

rewoliicj§ 1905 roku jako ogromny bl^d, zamiesza-
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nie,, zasadnicze obl^kanie. Wina kl§ski lezala na
barkach robotnik6w samych, bo domagali si§ "za
wiele" w swych z$daniach. Odpowiedjs Lenina
brzmiala: "Wyscie niezdolni poj^c znaczenia tego
ruchu! Byla to wielka rewolucja, a nie zamiesza-
nie. Byla to wielka rewolucja, nie dlatego, ie wy-
musila manifest z 30 pazdziernika, nie dlatego, ze
bur^uazja zaczgla si? ruszac, ale poniewa&, choc
nieudatna, miejsce miala zbrojna insurekcja robo-
tnik6w w Moskwie, bo przez okres jednego miesi$-
ca pi*zed oczyma proletarjatu calego Swiata bfysz-
czal Petrogradzki Sowiet. I rewolucja zn6w si? od-
rodzi; Sowiety zn6w ^>owstan% i zwyci§^."

Pami?tam male zajscie w zwi^zku z opinj$ Le-
nina, ±e ta rewolucja byla wielk$ rewolucja Ze-
szlego roku, gdysmy wr6cili tutaj, zdumieni byliS-
my ogromem rxichu i nawet marcow% rewolucj? na-
zwalismy wielk^. Pamietam, jak id$c za impulsem,
w maju 1917 roku nazwalem marcowsj rewolucj?
"wielk^." Tow. ;Lenin, kt6ry wraz z tow. Kamienie-
wem i mn^ razein* sfanowil sztab redakcyjny "Pra-
wdy>" zacz^l wykreslac ten wyraz. Gdy spytalem
go dlaczego byl tak 2awzi§ty przeciw temu wyraz,**-

wi, Tow. Lenin napadl mnie: "Co za "wielka" re-
wolucja byla to? Ona stanie si§ wielk^, gdy wyp?-
dzimy tego konterrewolucjonist? Kierenskiego, wy-
drzemy wszelkg, wladz? z r$k burz;uazji i petro-
gradzki Sowiet przfcstanie bye miejscem pogada-
nek, a stanie si? jedynym zarz^dem stolicy. W6w-
czas istotnie hasza rewolucja b?dzie "wielk^";
w6wczas b?dziesz m6gl nawet pisac "najwi?ksza
rewolucja po wsze czasy." (Oklaski.)

Nie omawialem rozlegle prac? Lenina w latach
konterrewblucji; a przecie ten, okres byl jednym z
najswietniejszych w jego dzialalftosci. Kto prze-
zywal te czasy zagranic^ latwo zrozumie uslugi od-
dane sprawie przez Lenina. Pomyslcie chwilke o
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zgnilej atmosferze, naszej emigracji w latach 1909-

10. Lenin poszedl na powtorne wygnanie w roku

1907, a ja i inni moi towarzysze wyjechali" jesieni^

1908 r. po opuszczeniu wi?zienia. G16wnie zapo-

mocg, Lenina lidaio nam si? utrzymac nasze "niele-

galne" pisnia wprz6dy w Genewie, a potem w Pa-

ryzu: "Proletrjat" i '"Socjal-Demokrata/' Zgriili-

zna i rozklad istnialy we wszystkich k61kach emi-

grant6w. Starzy przyw6dcy, posiwiali pod sztan-

darem rewolucji w nic wi?cej nie wierzylf; Tami?-

tny ruch "zlikwidowania- ' wszelkiej dzialalnosci re-

wolucyjnej podnosil glow?, a Stolypin &wi?towal

swoje. orgje. Zdawalo-si?, ze temu nigdy konca nie

b?dzie

!

W takich czasach poznac mozna prawdziwych

wodz6w. Lenin w owym czasie (i prfcez caly czas

wygnania) iyl w wielkich brakach i niedostatku;

chorowal i zle si? odzywial—szczeg61nie podczas

pobytu w Paryzu; mimo wszystko ale on zawsze byl

dbbrej mysli: On jstal przy posterunku wytrwale.'

Zdolal on zgromadzid male grono bojownikow, kto-

rym dodawal otuchy, mawiaj^'c
:

" "Nie traccie du-

cha; ta czarna godziria minie; . kilka lat u'plyhie,

brudria fala ujdzie i my uhiesieni czyst^ fal% pbto-

ku ujrzymy odrodzenie rewolucji prol"etarjatu.
M E-

migranci owczesni, szczegolnie Menszewicy pdno-

sili si§ do nas wrogo. * M6wili phi, ze jestesmy mal^

klik^, kt6rej czlonkow mozna policzyc na palcach

jednej r^ki. W Paryzu wydawali satyryczne pi-

smo, w kt6rem nasmiewali si? z Bolszewizmu, "oifia-

ruj^c pol". krolestwa temu, kto 'moze wymie^ic

czwartego Bolszewika w dodatku do Lenina, Zino-

wiewa i Kamieniewa.V Bolszewicy, to grupa nie-

dzwiedzi ss^cych wlasne lapy, podczas gdy zycie

przed nami ucieka. Kdoperatywy^ unje zawodowe,

cenzurowana prasa, wszystko bylo przeciw Bolsze-

wikom, podczas gdy Lenin i jego apostolowie sie-
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dzieli, medytuj^c nad nowym mesjaszem, nowa. re-
wolucj%, kt6ra nigdy nie przyjdzie.

W tych czasach Lenin oddawal moze nawet
wieksze uslugi. klasie Tobotniczej niz przedtem. W
dzisiejszych dniach potezna fala przyniosla ze sob%
miljony ludzi gotowych do walki i smieroi. W o-
wych czasach wszystko bylo niezywe, jak na cmen-
tarzu. Rzady Stpiypina ciazyly nad klasa. robotni-
cz$ jak nakrywa od. truinny. Starsi mezowie stanu,
jakAkselrod i S-ka spiewali piesni pogrzebowe re-
wolucji i. starvej nielegalnej Partji Pracy, Bylo to
ogronuia. zasluga. wznieSd sztandar Rewolucji w
tych czasach, zwalczad oportunizm i rewizjonizm i

zachowad wiare w zwyciestwo.

Lenin pracowal dla partji, lecz r6wnoczesnie
skryl si§ w swej bibljotece. Zbyteczne nadmienid,
ze Marks zawsze by} ulubionym pisarzem Lenina,
tak jak jego ulubionym rosyjskim autorem by! Czer-
niszewski. Lenin/ zna Marksa i Engelsa od pocz^t-
ku do konca. On zna ich tak, jak tylko dwie Iub
trzy psoby na calym swiecie ich zna. Lenin jest je-
dnym z niewielu, kt6rzy teorje Marksa pchneli na-
przdd i naplodnili ja nowymi zywiolami i dostoso-
wali do warunkdw nowej ery peinej inozliwosci na
przyszlbsc: Jakze dumnym Marks by byl z Leni-
na, gdyby on zyl obecnie ! Lenin nigdy nie pozwo-
lil nikomu ublizyc Marksowi. Rosyjscy t. zw. "kry-
tycy" Marksa zawsze natrafiali na fortece zwana
Lenin i zawsze poriosili porazke. Nawet gdy filozo-
ficzne zapatrywa'nia Marksa ulegly "krytyz'mowi,"
L^nin zawsze podtrzymywai jego reputacj'e>

W owych dniach Tow. Lenin, dokonal ogrom-
nego dziela tw6rczego. Oportunisci pr6bowali pod
pjaszczykiem. Marksa szerzyd.. burzuazyjnsj fUozo-
fje wsr6d robotnik6w. Lenin spedzil dwa lata w
Narodowej Bibljotece w Paryzu.i nawet, profesoro-
wie burzuazji nie mogli sie wydziwic", jak on byl w
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stanie przeczytac takg, ilosc ksi^zek w tym czasie.

Jak zaiste m6gi Lenin nabyc wiedz? w tak kr6tkim

czasie, jezeli oni, studjujsjc tyle lat kosztem ojc6w,

i teraz b?d$c na karjerze przez dziesi^tki lat, nie

mieli nawet drobnej cz?sci tej wiedzy?...

W tych dwu latach Tow. Lenin napisal powa-

zne dzielo filozoficzne, kt6re w czasie zajmie histo-

ryczne miejsce w walce o rewolucyjny Marksizm,

A walczyl z tym samym zapalem o teoretyczny

Komunizm w6wczas, jakteraz walczy o praktycz-

ne, stosowanie tegoz. Mo&liwe, ze riie wielu z ro-

bdtnikow Petrogradu czytalo to dzielo, w kt6rem

fundament Komunizmu zbstal zalozony. W tej

ksi^ce on zwalczal wszystkie ataki i wplywy bur-

zuazji i bronil materjalistycznego poj?cia historji

przeciw wszystkim wyksztalconym reprezentantom

burzuazji i tym czlonkom Socjal-Demokracji, kt6-

rzy ulegli ich wplywom.

Potem przyszly lata 1910 i 1911, Nowy wiatr

powial i widocznem bylo, ze ruch robotniczy zostai

odrodzony. Zajscie hurtownych mord6w w kopal-

niach na Lenie rozpocz?ly nowy okres w historji na-

szego ruchu. W tym czasie mielismy juz w Petrogra-

dzie "legalne" pismo zwane "Gwiazda," w Mo-
skwie miesi?cznik zwany "Mysl" i mal$ grup? re-

priezentant6w w Dumie. G16wnym pracownikiem

przy pismach i poza grup^ w Dumie byl Lenin.

Lenin ksztalcil mlodych czlonk6w robotni-

czych w Dumie w metodach rewolucyjnego parla-

mentaryzmu. Pro3ci proletarjusze z Petrogradu

(Badajew i inni) przychodzili i m6wili: "Chcenjy

zaj^c si? powazng, robots ustawodawcz^; chcemy
radzic si? z Wami co do budzetu, co do pewnych
wriiosk6w i ustaw wniesionych przez Kadet6w," itd.

W odpowiedzi bywalo Tow. Lenin rozesn^ial si? ser-

decznie, a gdy oni pytali zdziwieni z czego on si?

smieje, on tak mawial do Badajewa; "M6j drogi,
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po co Warn bud£etu, ustawy, lub poprawki? Wy
jestescie robotnikami, a Duma istnieje dla klasy rz^,-

dzsjcej. Wy poprostu wyst^pcie tarn i opowiedzcie

calej Rosji o £yciu i pracy robotniczej klasy. O-

piszcie okrucienstwa rz$d6w kapitalistycznych,

nawolujcie robotnik6w, by rozpocz§li rewolucj? i

rzucpie w twarz czlonkom Dumy oskarzenie, ie s$

oni wyzyskiwaczami i szubrawcami!" (Oklaski.)

"Wy raczej wniescie uchwal?, ze w przeci^gu trzech

lat zabierzemy wszystkich kapitalist6w i obszarni-

k6w i powiesimy na latarniach. To b§dzie praw-

dziwa uchwala!" (Oklaski.) Takie lekcje "parla-

mehtaryzmu" Tow. Lenin wykladal poslom. Z po-

cz%tku tow. Badajew i inni s^dzili, ie te argumen-

ty byty dziwaezne. Gale otoczenie parlamentu mia-

lo sw6j wplyw na nieh. Tarn w Taurida Palacu po-

slowie siedzieli we frakach, ministrowie zajmywali

honorowe miejsca—i ci biedacy nie mogli poj$6 w
jaki spos6b wstad i przem6wid na taki temat! Po-

woli jednak oni poj?li sytuacj? i Lenina zadowole-

nie bylo ogromne, gdy mechanik Badajew wyst^pil

na trybunie w Taurida Palacu i rzucil w twarz Ro-

dziankom, Wolkonskim i Pureszkiewiczom wszyst-

ko to, czego Lenin go wyuczyl. (Oklaski.)

W roku 1912 nowe zycie si? zacz§lo. Gdy tyl-

ko mozliwem bylo wydawad w Petrogradzie "legal-

ne" pismo, przyjechalismy z Paryza do Galicji, by

bye blizej Petrogradu. Na zje^dzie styczniowym

1912 roku w Pradze, Bolszewicy zl^czyli szeregi

swoje tak spustoszone przez konterrewolucj?. Par-

tja zn6w odiyla i naturalnie Lenin znowu odgrywal

przewodni££ rol§. Za rozkazem centralnego komi-

tetu Tow. Lenin i ja osiedliliSmy si§ w Krakowie.

Tarn odwiedzali nas towarzysze z Petrogradu, Mo-

skwy i innych miast. Ustanowilismy komunikacj?

z Petrogradem i rzadko kiedy wyszedl numer "Pra-

wdy" bez jakiego artykulu od Lenina. Wyscie si?
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wychowali na tych artykulach i wiecie, jakie zna-

czenie "Gwiazda" i "Prawda" mialy dla klasy ro-

botniczej. To byly pierwsze jask61ki nadchodz^-

cej wiosny Komunizmu. Lenin atakowal wrogow

na lewo i prawp na szpaltach "Prawdy,^ ktora

wkrotce si§ stala srodkiem wymiany wszelkich opi-

nji i kwestji chwili. Nasz$ maszynerj§ tak udosko-

nalili&ny, ze wkr6tce mozliwem bylo miec posie-

dzenia komitetu centralnego w Krakowie lub Petro-

gradzie przed kazdem waznem zebraniem unji za-

wodowych lub innych organizacji robotniczych.

Pami§tam pierwsze wielkie zebranie metalow-

c6w Petrogradu w 1913 r. W dwie godziny po

przyj§ciu przez zebranie naszych kandydat6w do

komitetu Unji, Tow. Lenin byl w posiadaniu tele-

gram6w gratuluj^cych powodzenie w tej sprawie.

Tow. Lenin zyl w6wczas o tysi^ce mil od Petrogra-

du, ale byl duszsj, proletarjatu tego miasta. Prze-

zywalismy t§ sam$ historj? co w r. 1906-7, Tow.

Lenin zyl we Finlandji, a my odbywali tarn tygo-

dniowe wycieczki, by zasi§gn^6 jego rady. On w
rzeczywistosei kierowal ruchem .robotniczyin w Pe-

trogradzie ze swej malej wiosju w Finlandji, To

samo on teraz czynil z Krakowa, kieruj^c calym ru-

chexn bolszewickim.

W telegramach obecnych powinszowania po-

wrotu do zdrowia cz§sto m6wi$ o nim jako o "wo-

dzu.
M Nasi robotnicy wyrazaj^ swoje uczucia dla

niego w wielu czulych wyrazach. Jest on "pocho-

dni^," "latarni^ moxsk^ 99 "ukochanym" i t d., lecz

najcz§sciej powtarza si§ w telegramach slowo

"w6dz." On rzeczywiscie jest wybrancem miljo-

n6w. On jest wodzem z laski Bozej.; on jest tq, po-

staci^ wodza, kt6ra si§ rodzi raz na pi§6set lat w
historji ludzkosci.



Pragn§ jeszcze powiedziec sl6w par§ wzgl§-
dem opinji Lenina co do wojny. Dawno przedtem
juz przestal on byl wierzyc w Europejsk$ Sosjal-

Demokracj§; on dobrze wiedzial o jej zgniliznie.

Wyra^ai on si§ o socjalistacfy. europejskich, ze pro-
wadzili kontraband§ zgnilymi towarami oportuni-
zmu. Gdy wojna wybuchla zyliSmy w zapomnianej
wiosce W^g6rach Galicji. Pami§tam, ze mialem z

nim zaklad. Ja powiedzialem mu: "Zobaczysz,
ze NIemiecka Socjal-Demokracja nie b§dzie miala
odwagi glosowac przeciw wojnie, lecz wstrzymaj^
si? oni od glosowania nad kredytami wojennymi."
Tow. Lenin odrzekl* "Nie, takimi lotrami oni nie

s$. Oni naturalnie nie b?d$ zwalczad wojny, lecz

by ulzyc sumieniu i zapobiedz buntowi wsr6d ro-

botnik6w, glosowac b§d$ przeciw kredytom wojen-
nym." I Lenin i ja mylilismy si§ w tym wypadku.
£aden z nas nie znal calkowicie szubrastwa Socjal-
nych Patrjdt6w. Europejscy Socjal-Demokraci o
kazali si§ zupe^nie zbankrutowani. Wszyscy glo-

sowali za kredytami wojennymi.- Gdy pierwszy nu-
mer "Vorwaerts," organu niemieckiego Socjal De-
mokracji zostal nam dor§czony z wiadomosci^ o

ich glosowaniu za kredytem wojennym, Lenin z po-
cz^tku nie chcial* wierzyc. "To niemozliwe," m6-
wil on, "to musi byd podrobiony numer. Szubraw-
cy z burzuazji niemieckiej rozmyglnie wydrukowali
taki numer, by i nas .zmusic do porzucenia Mi§dzy-
narod6wki." Niestety bylo inaczej. Socjal Patrjo-
ci istotnie glosowali za wojn§. Gdy Lenin to zoba-
czyl, wyrazil si§: "Druga Mi§dzynarod&wka nie
zyje."

W owym ezasie slowa te wywolaly straszne
v

wrazenie. Dzis wszyscy jasno widzimy, ze to

prawda. Druga Mi§dzynarod6wka nie 2yje. Po~
myslcie tylko jak wielk^ byla reputacja tej Mi§-
dzynarod6wki przed wojn$. Do niej nale&alo
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kilka miljonow czlonkow, a wsrod nich osobi-

stoSci jak Kautski, Vandervelda, Valliant, Guesde,

Plechanow. I nagle rosyjski Marksista powstaje i

oglasza calemu swiatu, ie "Druga Mi?dzynarod6w-

ka nie zyje, niech spoczywa w spokoju." Krzyki

i protesty uznanych "wodz6w" Mi§dzynarod6wki

przeciw impertynenckim Bolszewikom nie znaly

granic. Twierdzili oni, ze to zgola nie do darowa-

nia, aby. Lenin w ten spos6b obrazial caly swiat so-

cjalistyczny. Pan Scheidemann nawet teraz to m6-

wi. Niedawno temu kanclerz panstwowy przyjai^

wodz6w partji w sprawie omowienia dodatkowego

traktatu mi§dzy Rosj% a Niemcami. Pan .Ebert, pa-

cholek Scheidemanna, jedyny glosowal przeciw

traktatowi, albowiem, na boga, Lenin i jego przy-

jaciele znieslawiali sztandar socjalizmu w Rosyi.

Scheidemann wie bardzo dobrze, z;e ma powa£ne-

go wroga w osobie Lenina. On wie, ze jeSli on kie-

dys zawisi na latarni—a do tego przyjdzie;
napewno

(oklaski) on to zawdzieczac b§dzie w znacznej

mierze mi§dzy innymi i Tow. Leninowi.

Lenin byl jednym z autor6w tezy rezolucji kon-

gresu w Stuttgarcie w roku 1907. Lenin razem z

R6z$ Luksemburg zaz^dal od Kongresu uchwaly,

ze w razie wojny imperjalistycznej, naszem zada-

niem b§dzie rozpocz^c rewolucj§, t. zn. wojn§ do-

mowa. Po diugich argumentach k omitet zjazdu

przyj^l jego decyzj? ale w innych slowach. Lenin

opowiadal nam jak argumentowal z Beblem o te

slowa. Rebel zgadzal si§ z idejg,, ale z^dal ostro&-

nych slow, by nie zaalarmowac wroga przed-

wczesnie.
•

Potem istotnie wojna imperjalistyczna nad^-

szla, i gdy Lenin przedlozyl cal$ t§ decyzj§ przed.

wodz6w Drugie]~ Mi§dzyiiarod6wki, oni j^, wygo-

dnie wrzucili do kosza i standi wiernie w obronie

swoich rz^d6w.
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Pami?tam pierwszy manifest naszej partji co

do wojny. Naturalnie, ±e wi?kszos<S tegoi uloiona

byla przez Lenina. Gdysmy to przelo^yli na r6i;ne

j?zyki i odczytali europejskim towarzyszom, nawet
szwajcarski mi?dzynarodowiec Grimm i rumunski
rewolucjonista Rakowski, kt6ry dzis jest w naszych
szeregach, byli bardzo oburzeni^ Byli oni nieomal

przerazeni, gdy przeczytali, ±e wojna imperjali-

styczna musi bye zmieniona w wojn? domow$.

Dzis to si? wydaje bardzo proste. Wszyscy
prawie dzis zamieniamy wojn? imperjalistyczn^, na
wojn? domowa. Ale w6wczas to bylo okropne. Po-

wiedziano nam, ze tylko anarchista moze propago-
wac cos takiego i w istocie wypowiedziano nam wal-

k?. W Zimmerwaldzie nietylko ugodowcy, ale i re-

wolucjoniSci jak Rakowski i wloch Serrati byli nam
przeciwni. Pami?tam dobrze, jak uparty Rakow-
ski zdj^l swoj surdut, by bic si? ze mn^ i z Leninem
za nasz%. opinj?, ze Martow byl agentem burzuazji.

"Jak wy smie^ie cos takiego m6wic," krzyczeli

oni; "my znamy Martowa przez lat dwadziescia."

Leez my odrzekli : "My znamy Martowa tak samo
dobrze jak i wy, i jestesmy pewni, ze wszyscy u-

fczciwi robotnicy w Rosji p6jd^ za nami, podczas
gdy Martow propaguje ideje burzuazji."

Naturalnie, te male zajscia riie maj$ wielkie-

go znaczenia. Przytaczam je tylko, by wykazac
jak zgnil^ byla europejska Socjal-Demokracja z po-

cz^tkiem wojny. Nikt nie byl przygotowany do
walki. Wszyscy przywykli zanadto do "legalno-

sci" i parlamentaryzmu; wszyscy starzy przyw6d-
cy wierzyli w "prawo" i ub6stwiali je. Potrzeba

b3Tlo ogromnych wysilk6w, by uczyni<5 wrazenie na-

wet wsrod Zimmerwaldzist6w. Pami?tam starcie

tarn mi?dzy Leninem a Ledebourem. Ledebour ar-

gumentowal: "Latwo warn tu zagranic^ wydawad
odezwy i nawolywad do wojny domowej, chcialbym
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wydziec, jakbyscie to robili, gdybyscie byli w Ro-

sji." Jesli Ledebour pami?ta te slowa on musi si?

ich teraz wstydzic. Lecz Tow. Lenin zimno na to

odrzekl: "Gdy Marks pisal sw6j Manifest Komu-

nistyczny, on tez zyl zagranic^ i tylko ciasno mysl^-

cy m6gl mu to miec za zle. Ja teraz zyj? tu, bo

mnie tu wyslali robotnicy rosyjscy, ale gdy nasz

czas przyjdzie, b?dziemy wiedzieli jak.post^pic..."

I Tow. Lenin dotrzymal slowa..

A przeciez z pocz^tku wojny Lenin mial bar-,

dzo nielicznych sympatyk6w nawet wSr6d socjali-

stow, ktorzy byli przeciwni wojnie. A jakze spra-

wa ma si? obecnie? Dzis mozemy smialo powie-

dziec, ze wszyscy uczciwi czlonkowie Mi?dzynaro-

dowki uwazaj§ Lenina za swego wodza. Lazzari,

kt6ry posiwiat w ruchu robotniczym jako. w6dz ro-

botnik6w wloskich i ktory zwalczal Lenina w Zim-

merwaldzie, teraz idzie do wi?zienia na trzy lata

za kolportarz apelu Lenina do robotnikow wloskich.

Mehring, Klara Zetkin i najlepsi czlonkowie ruchu

niemieckiego, kt6rzy dawniej zwalczali Lenina,

dzis oddaj^ mu holdy najwi?kszego szacunku. Slu-

chajcie co mowi$ o Leninie ludzie jak Gorter, Hoe-

glund, Blagojew, Loriot i Serrati, Tow. Lenin nie

moze z$dac wi?kszego zadowolenia niz fakt, ze

zdobyl serca tych ludzi.

Tow. Lenin stal si? przyw6dc$ Trzeciej Mi?-

dzynarod6wki, . ktora obecnie si? formuje. Z po-

cz^tku wielu cnotliwych socjalist6w osmieszalo kan-

dydatur? Lenina na przywodc? Trzeciej Mi?dzyna-

rodowki, twierdz^c, ze on pragnie zaj^c miejsce

Bakunina. Lecz kto teraz smiac si? b?dzie, gdy7

my oswiadczamy, ze przyw6dc$ Trzeciej Mi?dzy-

narod6wki jest nikt ihny tylko Lenin? Ci glosicie-

le kompromisow raczej plakac chca, bo widz^,, ze

Tr'z^cia Mi?dzynarod6wka jest zyj^cym faktem. I

wiedz% tez, ze w osohie Lenina, Trz^cia Mi?dzyna-
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T

rodowka ma silnego wodza, odwaznego, iakiego l

Migdzynarodowka robotnicza potrzebuje.
[

* * *
I

Tow. Lenin odgrywal nadzwyczajn^ rol§ od j
pocz$tku wojny. On pierwszy zacz^l grupowac

.

j

k61ka Mi?dzynarodowc6w w Szwajcarji. On byi
J

wpierw w Bernie, a potem w Zurychu. Socjal De-
|

mokratyczna partja w Szwajcarji podszyta byla

w6wczas oportiinizmem i patrjotyzmem i tylko ma-
la grupa zgromadzila si? dopkola nas. Tow. Lenin

sp?dzal wiele czasu, by zorganizowac dziesieciu I

lub dwudziestu mlodocianych robotnik6w w Zury-

chu. Mieszkaiem w6wczas w innem miescie Szwaj-

carji, ale pami?tam dobrze zapal, z jakim Tow. Le-
|

nin oddawal si? t§j pracy, Pisywal nam liczne li-

sty, opisuj^c sw$ pr&e? i radz^c, bysmy czynili to

samo, wskazuj^c, ze udaio mu si? dostac do orga-

nizacji lewicy socjalistycznej w Zurychu siedmiu

mlodych prole^arjuszy i ze mial nadziej? dostania '

osmego.

Naturalnie, ze urz?dowa partja sicjalistyczna

Szwajcarji z ukosa si? patrzyla na t? prac? Lenina.

Greulich i S-ka oswiadczali, ±e Lenin balamucil ca-

ly ruch robotniczy swoim rosyjskim "anarchiz-

mem." Tak, Tow. Lenin przerabial go z calych sif-

(Oklaski i smiech.) - Rz$d szwajcarski gotow byl

wyp?dzic Lenina, jako niepoz^danego obcokrajow-
ca; lecz dzis dowiadujemy si?, ze rz^d szwajcarski

umiescii w muzeuin papier, ktdry zmusil nas do pod-

pisania,jako gwarancj?, ze zachowywac si? b?dzie-

my "porz^dnie" podczas pobytu w Szwajcarji, Nie

zdziwi mnie wcale, gdy burzuazja szwajcarska,

kt6ra pokazuje swoje g6ry i jeziora za franka od
sztuki, pokazywac b?dzie wkr6tce autograficzny

podpis Lenina za pi?6 frank6w od sztuki.

Oh zyl w owym czasie w latach 1915-17 w za-

ciszu w Szwajcarji. Wojna i rozbicie Mi?dzynaro-
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dowki wyrylo na nim gl?bokie wrazenie i wielu, kto-

rzy znali go, zdumieni byli t% zmian^. On nigdy

nie odczuwal milosci dla burzuazji, ale od czasu

wojny jego nienawisc zaostrzala si? jak sztylet. Na-

wet wyraz jego twarzy zmienil si?.

Mieszkal wowczas w Zurychu w najbiedniej-

szej dzielnicy u szewca na poddaszu. On kazdemu

proletarjuszowi tlumaczyl, te obecna wojna byla

imperjalistyczn^ rzezi$, ze honor prol'etarjatu wy-

raagaf, by zwalczac t? wojn? do konca, ze nie wol-

no porzucic broni dop6ki klasa robocza nie powsta-

la, by zniszczyc imperyalistycznych bandytow.

(Dlugie oklaski.)

Biuro Lewicy Zimmerwaldu, gdzie Lenin od-

grywai g!6wn$ rol?, wydalo kilka broszur w jezy-

ku niemieckim i francuskim i trzy numera czasopi-

sma "Vorbote." Naturalnie propaganda Lenina

nie byla na r?k? mi?dzynarodowej burzuazji. Pro-

fesorowie niemieckiej biiruazji pisywali cale^tomy,

by oswiadczyc, ze powstal jakis luriatyk, kt6ry. sze-

rzyl szalon^ propaganda My smialismy si? i odpo-

wiadali: "Wi?cczemu pisujecie ksi?gi i artykuly,

ezemu zwracacie uwag§ na wybryki lunatyka?" A-

le Tow. Lenin spokojnie prowadzil swoj^ robot? da-

lej.i dziS rzeczy doszly do tego, ze niemiecka bur-

zuazja musiala podpisac traktat z Tow. Leninem,

jakp reprezentantem miljon6w chlop6w i robotni-

k6w calej Rosji. Towarzysze, my jeszcze dqzyje-

my chwili, kiedy nasz proletariat przez swego wo-

dza Lenina podyktuje swoj$ wol? calej Europie,

kiedy Tow. Lenin mozliwe podpisze traktaty z rz$-

dem Karola Liebknechta i kiedy on pomo&e niemie-

ckim robotnikom ulazyc pierwszy1 socjalistyczny de-

kret w Niemczech (oklaski).

W marcu 1917 r. Tow. Lenin powr6cil do Ro-

sji,; Wy dobrze pami?tacie, towarzysze,. jakie pie-

klo powstalo, gdy Lenin i my jego appstolowie wr6-
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cilismy do kraju przez Nieiiicy, Co za burza wrza-
skow a konto slawetnego "zapiecz§towanego wago-
nu." Wrzeczywistosci Lenin zywil tak$ sanuj, nie-

nawisc ku imperjalizmowi niemieckiemu, co i ku
innym imperjalizmom. Z poczatkiem wojny rzad
austrjacki aresztowal Lenina i on sp§dzil dwa tygo-

dnie w galicyjskiem wi§zieniu. ^Gdy wplywowy
czlonek partji Scheidemanna chcial wejsc do nasze-

go wagonu (kt6ry nie byl opiecz§towany) , aby nas

powitac, Lenin rozmyslnie powiedziai mu, ±e nie

mielismy ochoty z nim m6wi6, a jesli wejdzie, to

dostanie lanie.

Menszewicy i Socjal Rewolucjonisci, kt6rzy z

pocz^tku oci^gali si§, pot^m przyjeehali ta sam$
drog$. Co do Lenina sprawa byla prosta: wszyst-

kie rz^dy burzuazyjne byly bandyckie, nie mielis-

my wyboru i do Rosji inn$ droga wr6cic nie mo-
glismy.

Nie b§d§ o^isywal szczegolowo rol§, jakjj, Le-

nin odgrywal tu w Petrogradzie od zaez^tku naszej

rewolucji. Wyscie widzieli jego? prac§ i obserwo-

waliscie j$ tak samo dobrze jak i ja. Znacie rol§,

jak^ Lenin odegral w lipcti 1917 r. Dla niego kwe-
stja . uj§cia wladzy w r§ce prpletarjatu byla roz-

strzygnigta od samego pocz^tku rewolucji i jedynie

rozchodzilo si§ p stosown^ chwile. W lipcu nasz

caly komitet centralny sprzeciwial si§ pochwyceniu
wladzy natychmiast. Lenin byl tej samej mysli.

Lecz gdy w dniu 16-go lipca fala "popularnego bun-
tu rozszerzyla si§, Lenin, Trocki i ja odbylismy
kohferehcj§ tutaj w Taurida Palacu w sniadanko-

wym pokoju na g6rze. Lenin usmiechaj^c si§, spy-

tal si§: "Czyby nie spr6bowac teraz?" i dodal:

"Nie, nie na czasie pochwycic wladz§ teraz, bo nic

z tego nie przyjdzie. 2olnierze na froncie s$ zna-

cznie na drugiej stronie i przyjd^ tu i wyrzn% robo-

tnikftw Petrogradu." Faktycznie w owych dhiach
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lipcowych przypomniecie sobie, ze Kierenski spror

wadzil zolnierzy z frontu przeciw nam. Trzy lub

cztery miesi^ce pozniej na czasie bylo dokonac te-,

go, co bylo zawczesnie w lipcu, Lenin widzial to

lepiej niz kazdy inny. Lenin ale ani na chwil? nie

wahal si§ co-do potrzeby uj§cia wladzy w r§ce

proletarjatu. Cale jego wahanie bylo kwestj^, czy

zrobic to wczesniej.

Wiecie jak si§ sprawa rozwijala potem. Prze-

zylismy chwile, kiedy si§ zdawalo, ±e wszystko bylo

stracone. Przez chwil§ Tow. Lenin nawet bal si§,

czy Sowiety przekabacone oportunistycznymi agi»

tacjami, b§d^ mogly odegrac decyduj^c^ rol? ixzu-

cil haslo, iz mozliwie trzeba b§dzie pochwycic wla-

dzy bez Sowiet6w. Ale nigdy on nie WJjtpil, ze pr.e-

dzej czy p6zniej wladza przejdzie w nasze r§ce i

ze trzeba zwalczyc Menszewik6w i Socjal Rewolu-

cjonist6w.

Z pocz^tku w owych dniach lipcowych nie mo-

glismy poj^c, co si§ zdarzalo; W nocy dnia 16-go

lipea Tow. Lenin przyszedl sam do redakcji "Praw-

dy," aby wr§czyc r§kopis. 3?61 godziny p6zniej zol-

nierze juz burzyli i palili nasze biura. .
Rankiem

dnia 18-go lipca tow. Lieber zaprowadzil mnie do.

okr§gowego sztabu wojskowego, by wniese skarg?

za zburzenie naszego biura. fJierieral Polowtzow,

naczelnik sztabu, przyj^l mnie z wielkim szacun-

kiem. On w owej chwili nie wiedzial, co zrobic z

nami. Lecz w godzine p6zniej Bolszewikdw aresz-

towali i wyrzyhali.

Potem hurtowne przesladowania si§ rbzpo-

cz§ly. Lenin i ja skrylismy si§. Z pocz^tku bylis-

my zdecydowani dac sie aresztowac—^jeszcze wie-

rzylismy w Menszewik6w i Prawic;§ Socjal-Rewolu-

cjoner6w. Ale partja nie pozwolila nam tego zro-

bic, Wi§c postanowilismy si§ ukryc. Tydzien p6z-

niej Tow. Lenin powiedziai mnie: "Jak moglismy
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bye takimi- glupcami, by na chwil? wierzyc tej

zgraji i pozwolic si§ aresztowac? Musimy te ban-

ds zwalczad bez litosci." (Oklaski.)

* * *

Tak jak w lipcu 1917 rpku Tow. Lenin m6wil,
ze jeszcze bylo zawczesnie, tak. we wrzegniu tego

roku po rebelji Korniiowa, on zacz^l napierac do
uj§cia wladzy, bo bgdzie zap6znd potem.

Gdy, po tej rebelji, t. zw. Demokratyczna Kon- -

ferencja odbyla si§ w Petrogradzie, Lenin z pocz^t-
ku napisal artykul "Kompromis." Po raz ostatni

wezwal Menszewikow i Socjal Rewolucjoner6w, by
porzucili bur£uazj§, wyrzekli si§ zdrady i pogodzi-
li z robotnikami, aby wsp61nie wyst^pic przeciw po-
plecznikom Koniilowa. Lecz te dwie partje zgnile

byly do rdza. Juz one zaprzedaly byly sw$ dusz?
i nie mogly przyj^c zaproszenia Lenina. Poczem
Tow. Lenin wyslal list ze swej siedziby w Pinlandji
do centralnego komitetu naszej partji, oswiadcza-
j$c, ze czas do 'dzialania nadszedt, ze koniecznem
jest otoczyc Aleksandrowski Teatr (gdzie Demo-
kratyczna Konferencja miala sesje) rozp§dzic szu-

mbwin? t§ i obj^c wladz§.

Nasz centralny komitet w6wczas nie zgadzal
si§ z Tow. Leninem. Prawie kazdy liczyl, ze jesz-

cze bylo zawczesnie, ze Menszewicy i Socjal-Rewo-
lucjonisci mieli jeszcze licznych zwolenriik6w. Wo-
bee tego Lenin opuscil swoj$ kryj6wk§ nie pytaj^c
si§ nikogo, ani nie licz^c si§ z rada przyjaci61 i przy-
byl do Petrogradu, by propagowac riatychmiastowe
powstanis. Kerenski i Awksentjew w owym czasie

wydawali ukazy o aresztowaniu Lenina, a on z u-
krycia swego przygotowywal wybuch, argumentu-
j^c z tymi cq si? wahali i nareszcie zwyci§zyl.

Obecnie kazdy widzi, ze Lenin mial slusznosc.

GdybySmy nie byli uj§li wladz§ w nasze r§ce, Sa-
winkow i Palczynski byliby nas zgnietli miesi^c po-
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zniej. Historja kwestj§ t§ postawila na ostrzu mo-

rza. Myalbooni. Albo dyktatura burzuazji wscie-

kla nienawisci^ ku robotnikom, lub dyktatura pro-

letarjatu usuwaj^ca bezlitoSnie burzuazj?.

Naturalnie teraz to wszystkb jest bardzo jasne,

lecz w6wczas wsr6d zaxn§tu wypadkow trza bylo

oka i intuicji Lenina, by przewidziec chwil? dziala-

nia : "Nie tydzien p6zniej, teraz lub nigdy." I tyl-

ko silna wola Lenina mogla pokoxiac wszelkie prze-

szkody i puscid w ruch w oznaczonym czasie naj-

wi§kszji rewolucj? w historji ludzkoscL A Lenin

dobrze pojxnowal ogromne trudnosci, jakie spotka-

jjj, Mas? robotniczsj po zdobyciu. wladzy. Wiedzial

on to wszystko doskonale. Od pierwszych dni

przybycia do Petrogradu on obserwowal uwaznie

wzrastaj^cjj, min§ ekonomiczn^. On cenit znajo-

mosc kazdego urz§dniczyny bankowego, by prze-

uikn^c metody finansowe. On znal dobrze trudno-

•fici zywnoscipwe i inne. Opisal on te trudnosci

szczegolowo w jednej z najbardziej zaciekawiaj^-

cych ks^izek: "Czy Bolszewicy b§d^ mogli zatrzy-

mac w swym r§ku wladz§ panstwow^?" Prawda,

ze te trudnosci okazaly si§ jeszcze wi§ksze, niz Le-

nin przewidywal.

Lecz dla klasy roboczej jedna tylko droga byla

otwarta—^listopadowa.

Lenin miai decydujsjcy glos w kwestji zywno-

6ci, finans6w i wojskowosci. Dlugo przed 7-mym

listopada on tilozyl szczeg61owo dekrety dotycz^ce

tych kwestji. Praca -Lenina odznacza si§ jasuosci^,

konkretnosci^ i scislosci^, i on jeden opisal og61ni-,

kowo wszystkie te poszczeg61ne kwestje w swem

dziele "Panstwo," kt6re wedlug mnie jest po "Ka-

pitale" Marksa najwazniejszem. Panstwo Sowiec-

kie znalazlo w Leninie nie tylko gl6wnego politycz-

nego swego wodza, praktycznego organizatora, nie-

zm§czonego propagandzist§, poet§ i piesniarza, ale
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tez owegb g!6wnego teoretyka, swego Karola Mar-
ksa. Listppadowa rewolucja o ile mozna i musi sie

m6wic o pracy jednostki w rewolucji, jako tez o

pracy naszej partji:—byla w dziewi?ciu dziesi^tych

cz?sciach dzielem Lenina. On zgromadzil i utrzy-

mywa! w szeregach wszystkich, kt6rzy wahali si?

i pow^tpiewali.

Co do siebie moge powiedziec, ze jesli kiedy w
zyciu b?d? czego zalowal, to nie mych pi?tnastu lat

pracy pod kierownictwem Lenina, ale tych dni w li-

stopadzie, kiedy s^dzilem, ze pospiech Lenina by!

zbyteczny i ze popelni on bl$d i ze b?d? musiat mu
oponowad. Dzis jest to/^tak jasne jak slonce, ze

gdyby klasa robotnicza nie byla uj?la wtadzy w
swe r?ce w owym czasie pod kierownictwem Leni-

na, w kilka tygodni p6zniej bylibysmy mieli dykta-
tur? najbardziej bezwzgl?dnych szubrawc6w
burzuazyjnych. (Giosne i przeci^gfe oklaski.)

Dzis wiemy, ze uchwala byla zapadla, by nas wy- .

rzn^c wszystkictt w czasie zebrania si? Konstytuan-
ty, i.gdyby generalowie mieli byli wi?cej zolnierzy

do rozporz^dzenia, byliby to zrobili wczesniej. Na-
wet po 7-mym listopada ,Prawica Socjal Rewolucjo-
nist6w planowala rzez na nas i jeden z jej czloij-

k6w, Mastow, nawet rekrutowal zolnierzy w tym
celu. Sam on przyznal niedawno temu,- ze udalo

mu si? zebrac zaledwie l>,000 bohater6w w^tpliwej
wartosci. Mieli oni wol?, ale nie sposoby.

Tow. Lenin obliczyl chwil? do doskonalosci.

On nie chciai odlozyc nawet na tydzien i wiedzial,

jak doprowadzic spraw? do rozstrzygni?cia. On
pisal artykul po artykule z wlasnym podpisem w
pismie, ktory kazdy m6gl czytac i publicznie nawo-
Jywai do zbrojnego wybuchu w oznaczonym dniu.

I to w czasie kiedy Kierenski byl jeszcze przy wla-

dzy i wielu zdawalq si?, ze mial jeszcze silnych

zwolennik8w. Lenin rzucil r?kawic? calej burzua-
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zji i wszystkim oportunistom, m6wi$c im, ze jutro

on ich przep?dzi. I wszyscy wiedzieli, ze w ustach

Lenina to nie byly puste stowa, ze dzielo nast^pi.

To m6gl zrobic tylko Lenin.

* * *

A potem pami?tne dni Brzescia,.dni gorzkiego

rozczarowania ! Jak trudn§, jak bolesnie trudng,

byla decyzja w owych czasach! Nie mog? nawet

wyobrazic sobie, coby si? bylo stalo, gdyby&my nie

byli mieli Lenina w6wczas. Kt6z inny pr6cz niego

bylby przyj^l na siebie odpowiedzialnosc post^pic

wbrew woli ogromnej wi?kszosci Sowiet6w, prze-

ciw znacznej cz?sci naszej partji i nawet przeciw

wi?kszosci komitetu centralnego? Tylko Lenin

m6gl to uczynic i tylko za nim poszliby ci, co si? wa-

hali. Lenina los wybral, by ocalil Petrograd, Ro-

sj?, nasz$ partj?, nasza rewolucj?. DziS niewielu

jest ludzi, kt6rzyby osmieszali Lenina teorj? o "mo-

zliwosci zlapania tchu." Dzis kazdy widzi, ze to

bylo jedyne, co dalo si? zrobic, poddac si? wrogo-

wi, by uzyskac na czasie...

Dlatego m^z, kt6ry tych rzeczy dokonal, ma
prawo do niesmiertelnosci. .

Dlatego eios wymierzo-

riy przeciw niemu jest ciosem wymierzonym prze-

ciw wszystkim. Tow. Trocki mial slusznosc,. gdy
wyrazil si? w Moskwie : "Gdy Tow. Lenin okrut-

nie ranny lezal walcz^c ze smierci^, nasze wlasne

zycie wydawalo si? takie zbyteczne, tak niewa-

zne..."

Tow. Lenina cz?sto porownywano do Marata,

ale los dla niego byl lepszy niz dla Marata, kt6ry
'

stal si? drogim swemu ludowi po smierci. Nasz

mistrz Lenin byl bliskim smierci. Byt dpsd nam
drogi przed tym zamachem, ale teraz on b?dzie ty-

si^ckroc drozszym dla serca klasy robotniczej. Ma-
rat zyl w piersiach swego ludu dlugo po smierci, ale
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Lenin zyc b?dzie jeszcze diugo nietylko w naszych
sercach i umyslach, ale i w naszych szeregach, aby
walczyc z nami i doprowadzic do zwyci§skiego
konca pierwszy Rewolucj? Socjalistyczno-Robo-
niczg,. (Burza oklask6w.)

Tak, jest on Maratem serdecznie ziaczonym z

miljonami proletarjatu miej^kiego i wiejskiego.

We^cae fanatyczn^ milosd dla ludu, jaka odczuwal
Marat, jego znajomosd duszy ludu, jego wiar§ w
niewyczerpan^ sil§ "nizszych otchlani," wezcie to

wszystko i dodajcie ^do tego nadzwyczajne wy-
ksztalcenie Marksisty, zelazng, wol§, analityczny u-

mysl, a macie Lenina takim, jak my go znamy. Re-
wolucyjny Socjal-Demokrata jest tylko post§powym
Jakobinem, kt6ry zwi^zal sw6j los z najbardziej

post§pow$ klas$ nowoczesri^, z proletarjatem—ta-

k$ byla odpowied£ Lenina do Menszewik6w w 1904
r*> gdy oni go oskarzyli jako Jakpbina. Posta6 pro-

letarjackiego "Jakobina," Lenina, zacmi slaw§ naj-

slawniejszj&go jfe Jakobin6w z czas6w Wielkiej Re-
wolucji Francuskiej.

Niemiecka burzuazja nigdy nie wybaczyla Be-
blowi za powiedzenie * w parlamencie niemieckim

:

"Nienawidz? wasz porz^dek burzujski; tak, jestem
smiertelnym wrogiem. calego waszego burzuazyjne-
go spoleczenstwa." I ten sam Rebel bywalo m6wii

:

"Gdy burzuazja mnie chwali, pytam siebie samego,
'Stuchajno stary, jakie ty glupstwo paln^l, ze ci

kanibale ci§ chwal^?'" Lecz Tow. Lenin nie po-
trzebuje stawiac sobie takiego pytania. Burzuazja
nigdy go nie chwaliia, ale przesladowaia go z
wsciekl^ nienawiscig, przez wszystkie lata niewoli
jego, z czego byl on bardzo dumny. W chwili najwi?-
kszego kryzysu, jak i w przededniu Rewolucji Li-

stopadowej, Lenin lubiat powtarzad siowa poety:
"Slyszymy glosy uznania nie w slodkich szemra-
niach pochwai, ale w dzikich okrzykach wscieklo-
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sci." Jest to charakterystyczne co do Lenina. On

rzadko przytacza poezj?, lecz w tym wypadku uzyl

jej dla dobrej przyczyny. Dzikie wrzaski wscie-

kJosci wrog6w klasy robotniczej zawsze byly slod7

k$ muzyk% dla Lenina. Im wi§ksza ich wscieklosc,

tern bardziej pewnym Lenin jest swej sprawy. Le-

nin lubi por6wnywac naszg, rewolucj? z p§dz§c^ lo-

komotyw^. Faktycznie nasza lokomotywa p§dzi

zawrotn^. szybkogci^, ale maszynista kontroluje t§

lokomotywg. Jego oko jest bystre, jego r?ka stale

utrzymuje kontrol? i nie drzy nawet przy najnie-

bezpieczniejszych skr^tach.

„W tej chwili nasz w6dz lezy ranny. Przez kil-

ka dni on walczyl ze smierci^, lecz zwyci§4yi H i

jeszcze zyje. Jest to symboliczne. Byi czas, kiedy

zdawalo si§
;
ze nasza rewolucja byla smiertelnie ra-

niona. Ona obecnie wraca do zdrowia, tak jak

nasz w6dz Tow. Lenin. Rozp§dzimy chmury i zwy-

ci§zymy- wszystkich naszych wrog6w. (Burza okla-

sk6w.)

W jednym z moich telegramow do Tow. Leni-

na wyrazilem zyczenie, zeby jego' pierwszy wyst§p

publiczny mial miejsce w Petrogradzie wsr6d nas.

Jestem przekonany, ze wyscie tez pragn?li, lecz bo-

j§ si?, ze tak nie b.^dzie. Lenina nie mozna po-

wstrzymac. Jego pierwszy publiczny wyst§p juz

mial miejsce dzisiaj. On nie chce si§ zgodzic na ro-

1§ inwalidzk^. On wstaje z lozka, pyta o telegra-

my i pisma, siada do pracy i nie moze zapomn^c, ie

jest on najbardziej odpowiedzialnym robotnikiem

w najwi§kszej rewolucji swiata. (Oklaski.) Dlate-

go s^dz§, nie b?dziemy mogli si? cieszyc jego pierw7
szym wyst§pem. Jednakze odczujemy szcz^scie w
innej postaci. Wiemy, ±e zaden Sowiet, ^aden ro-

botnik nie cieszy si§ tak nieskonczon^ miloscia i

szacunkiem Lenina, jak Sowiet Petrogradu i robot-

nicy Petrogradu.
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To nie jest golym frazesem, towarzysze, jest to

prawda. Kazdym razem, gdy sytuacja jest trudn$
i wymaga bohaterskich czyn6w, Lenin apeluje do
robotnik6W' Petrogradu. "Dlaczego wy nic nie ro-

bicie? Czy nie rozumiecie, ze wyscie sol$ ziemi, ze

wy mozecie zbawic nietylko siebie, ale cai^ rewolu-
cj? robotnicz$?" Taki jest sens wielu odezw adre-
sowanych do Was przez Tow. Lenina z Moskwy.
Lenin przekonany jest, ze kazdy jeden z Was robo-

tnik6w Petrogradu wart jest stu innych. Moznaby
powiedziec, ze Tow. Lenin ma zabobonmj, wiar§ w
proletariat Petrogradu. On jest przekonany, ±e ror

botnik Petrogradu moze zrobic co chce; ze on po-

siada specjalny talizgian; ze zrobiony jest ze spe-

cjalnegQ metalu.

Jestesmy zanadto dobrymi przyjaciolmi, by so-

bie prawid wzajemne komplimenta
; jednakze po*

wiem Warn, ze jest w tym troch§ prawdy. Natu-
ralnie, ze robotnicy Petrogradu nie s§, nadludzkimi
stworzeniami. Ale Petrograd przeszedl przez o-

gien dw6ch rewolucji; tutejszy ruch robotniczy

przeszedl przez najlepsz^ szkolg i Lenin rozpocz^l

tu swojg, karjer? w latach dziewi§cdziesi^tych. Tu
w Petrogradzie nawet teraz znajdziecie k61ka i

gniazda uczni Tow. Lenina, kt6rzy ustnie szerzyli

nauk§ Lenina wsr6d proletarjatu. Tutaj cala gie-

neracja bojownik6w robotniczych miala nadzwy-
czajne szcz§scie miec w swoich szeregach mistrza,

jakim jest Lenin...

W dniu dzisiejszym, kiedy taka radosc prze-

pelnia nasze serca z powodu wyzdrowienia Tow.
Lenina, podczas gdy ogolna sytuacja rewolucji jest

jeszcze powazna; w tym dniu jesli chcemy uczcic

Tow. Lenina i ugruntowac jego nadzieje, powiedz-
my sobie: "Niechaj kazdy z nas bedzie chocby tro-

ch? jak Tow. Lenin."
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Pami§tam sympozjum ogloszone w 1912 r. w
Saratowie przez grup§ Menszewik6w i Bundyst6w.

Jeden z pisarzy, widocznie uczciwy czlowiek, ^opi-

suj^c swoje wspomnienia z lat 1903-5, pisal: "By-

tem Menszewikiem i nienawidzilem Lenina, lecz gdy

czytalem jego dzielo "Co Robid, ? ' gdzies w moim

m6zgu powstaia mysl: 'Mimo wszystko, nie zle by

bylo bye troch§ podoMym do idealu rosyjskiego re-

wolucjonisty, jak Lenin go opisuje w tej ksnjzce.'
"

Takie byly slowa Menszewika, przeciwnika Lenina.

Lecz my uczniowie i zwolennicy Lenina mamy pra-

wo publicznie oswiadczyc: Tak, my staramy si§

chocby troch§ stac sie podobnymi i zblizyd si§ do

tego niestrudzonego trybuna Mi§dzynarodowego

Komunizmu, tego najwi?kszego wodza i pracowni-

ka dla Socjalistycznej Rewolucji w historji ludzko-

sci. Niechaj dlugo zyje nam, nasz „ Towarzysz

Lenin! (Burza oklask6w.)
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